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 ےس دقم

 ىه نكت مل نإو <« خيراتلا ف نيملسملاب رم ام عشبأ نم كسرهاو ةنسوبلا ةن

 ىف نيملسملل ةبسنلاب لوألا ةحبذملا كلذك ىه الو“ «مهيلإ ةيسنلاب لوألا ةحبذملا
 سدقملا تيب ىف نيملسملل نييبيلصلا حباذمو ؛؟" راتتلا حباذم اهتشبس دقف . خيرأتلا

 تقو دونهأ حباذمو « ةطانرغ طوقس دنع سلدنألا حباذمو « "نيدلا حالص مايأ

 ىرقلا قرحو « ريمشكو دتا لخاد ةرمتسملا حياذملاو «( دنمطا نع ناتسكاب لاصفنا

 اهرغو . . نانبل ف دوهيلا دي ىلع اليتاشو اربص حباذمو « ءايحآ اناكس ىلع ةيمالسإلا
 . خيراتلا لالخ اهرضو

 نيملسملل ىلوألا ىه الو « كسرهلاو ةنسوبلا لهأل لوألا ةحبذملا ىه تسيل ! الك

 نم اهيف بكترا ام ةعانشل ال . . اهعشبأ نوكت دق كلذ عم اهنكلو ‹ خیراتلا یت

 ىمالسإلا ماعلا فقومو « ةحبذملا نم عمجأ ماعلا فقول نكلو ٠ بسحف عئاظقلا

 هنم مالسإلا ىلع ارمأت دشآ مايألا نم موي ىف نكي مل ىنویهصلا ىبيلصلا لتكتلاف . هتاذ

 ىه هذه نإ : لاق (  ھ١١٤٠ ماع ) یرقلا مآ ةعماج ىف نييوئسيلا بالطلا دحأ هاقلأ تحب یف ( ) ١

 اهيلع متكتي ىتلا قتاقحلا نمو . مريلا لإ ناقلبلا نم ةيلاشعلا شويملا باحسنا ذنم ةعساتلا ةسندملا

 نم نويلم عابرأ ةثالث لتق - ةديدم ةرتف ايفالسغوي مكح دقو ۔ هدحو وتيت مكح ىف هنأ « ىبرعلا مالعإلا

 . مولعم وه اک ایدوہپ وتیت ناک دقو ء نیملسلا

 . راتتلا ةراغ مايأ دادشب ىف اسوي نيعبرأ نيملسلا ءامد س رح يرج رهنلا نأ نوحرؤلا سوري ( ۲ )

 نيح ىلع نيماسملا ىلع اوراغأو « ةندملا اوضقنف « نيبيلصلاو نيدلا مااص نيب ةمئاق ةنده كاتس تناك ( ۳ )

 حالسلا نم لزع مهو مهيف حيبذتلاو لتقلا اولمعأو مهءارو هوساخدف دجسملا ىلإ اوشجلف « ةر

 . دجسملا لح اد نيملسلا ءامد ف اهبكر ىثح تسصاغ ليلا نأ ةي راتلا مهرداصم یورٹو

 نأ دعب كلذو ۽ ناتسكاب ىلإ دنا نم مهروبع ءانثأ ىف نيملسملا نم نييالم ةعست حباذلا كلت ىف لث ( )٤

 . (م 1۹٤۷ ماع ) مهس لع دنا مهتنمآ



 ةهج نم ىمالسإلا ملاعلاو « هذفانم لك نم ىمالسإلا لاعلاب ةطاحإ دشأ الو <« مويلا

 دشآ الو < مويلا هنم ساتلا ىلعو هسفن ىلع ناوه دشأ مايألا نم موي ىف نكي مل ىرحأ

 . هاجتا لک یف اًعایضو الذاتو اقع

 معفم تاد خيراتلاو . اهدم دافتست سورد ريغب ىضمت ال ةنحملا نإف كلذ عمو

 . ةقيحسلا هتاردحنمو ةغاشلا هداجأ هلم ءارس سوردلاب

 . ديكأتلا هجو ىلع - ىهو « سوردلا كلت ضعب نع ةلاجعلا هذه ىف تثدحت دقو

 ىف عقو ام دشأ اهنكلو « ةنحملا هذه ىف ةربعلا هنم جرخمتست ت نأ نکمی ام لک تسیل

 . مالعإلا لئاسو نم اهريغو فحصلا ىق موي لك اهرابخآ عباتآ انأو « اهنم ىشح

 :٠ لاؤس نع ةباجإ وه اهنع تثدحت ىتلا سوردلا نم سرد لکو

 ؟ روت لك اهتعاشب ىق تقاف یتلا ةروصلا هذه للع ةنحملا هذه تعقو اذا

 ريخ ةضبب ضبنت ال ىتلا ةيخارتلا ةدلبتلا هتفقو برغلا فقي اذا

 ؟ ةسيناسنإ ةفطاعالو

 ؟ هيف شيعت ىذلا ناومنا اذه نم ةيمالسإلا ةمألل صالخلا قيرط ام

 ةيربربلل وهآ ؟ مالسإلاو برخلا نيب مويلا رئادلا ىشحولا عارصلا ىف ليقتسملا نلو
 ؟ مالسإلل مآ . . ةنحملا هذه ىف ةححضأإو تدب ايك ةيبروألا

 . لاؤس لك لوح ةقطاح تارطح نم رثكأب لاخلا ةعيبطب ةلاجعلا هله ىفت امو

 . ثادحألا ةعرسك ةعيرس

 كب نيخرصتسملا ثيخمو « نيفعضتسملا رصان تنأ « كب الإ ةوق الو لوح ال مهللا

 ىذلا تنآو « نيدئاكلا ديك الو نيربجتملا ربت كزجعي ال « ضإألا ىلع ناكم لك ىف

 . نوکیف نک ءیشلل لوقت

 رابج تنآ . . تدعو ىذلا كرصتب اهيلع مو « كيلإ دوعت نأ ةمألا هذه مه مهللا

 . نيحارلا محرأ تنأو ١ ضرالاو تاومسلا

 بلصق دمحم



 ةع ےفاشب

TO: wey, alm stata. Com 





 ةنحملا ةسعاشب

 . فصولاب تالكلا ىقت ال

 مقاقولاو ءايشألا اب فصت ةدودح اًطاملأ الإ كلغ ال _ ةخل ةيأ _ ةغللا نإ

 هنم رثكلاو ءىشلا نم ليلقلا لحدي « ةدودحملا ظافلألا هذه قاطن ىفو ثنادحللاو

 فصولا ىف ةقدلا لوا نيح ىتحو « ىداعلاو هنم دالا « ليئضلاو هنم بفيثعلا

 قاطنلاب ربيعتلا ىف اًعوكعغ لظت كنإف « عرثلا ددحت وأ رإدقملا ددحسل ةملك فيضتف

 . ظافلألا هددحتو ةغللا هددت ىذلآ دودحلا

 . ناهذألا ىلإ ةلماكلا ةروصلا ليصوت قوعي رخأ ديق تمثو

 اوس ةصاخلا هتبرجت دودح نم عمأسلا وأ ئراقلا نهد ىف اهاثعم دمعست ةملكلا تإ

 ىلع ديزت نأ نكمي الو . . نيعلا ةيؤر ةاناعملا ةيؤر وأ ةيتاذلا ةاناعملا ىه هتبرجت تناك
 ! فصولا ىف اًقيقد تنك اهم كلذ

 بيذعتلا نع رشن ام حيحصأ : بابشلا ضعب ىنلآسي ناك نيح كلذ تيناع دقلو

 ! ظافلألا هروصت ام ررثكب عظفأ عقارلا نإ ! ال : مه لوقأف ؟ ىبرحلا نجسلا ىف

 وأ « كدسج ىلع طوسلا ةعذل تبرج نكت م اذإ : مه لوقآف !؟ فیک : نوبجعتیف

 نأ نکمی بفیکف ۽ كامامآ برب د كاسنإ ف ٍطوسلا ةعذل هتد يذلا ملألا یدم تیر

 هنإ كل تلق اذإو !؟ طوسلاب برص دق نيبدعلا دحأ نإ كل تلق اذإ « ةروصلا ليختت

 ةعاس برشي لط هنإ هنإ كل تلق اذإو ؟ كدتع ةروصلا نوكت فيكف < طوس ةئام برض

 هنإ كل تلق اذإو ؟ رخأ هب لدبتسأ دحاو مهنم بعت املك ةينابزلا هيلع روأحتي ةلماك

 فصتنم نم هبرض ديعأ مث « قيفيل تاهبنملا ىطعأف « هيلع یمغآ یتح برضی لظ
 ! ؟ لايل عضب ىدم ىلع كلذ رركت مث !؟ رجفلا ىلإ ليللا

 نكت مل ام فصولا اذه لالخ نم ةقيقحلا نع ةروص كيدل نوكتت نآ نكمي له

 ملأالا ىدم تيأر ليلقلا لقأ ىف وأ « كدسج ىلع ةدحاو طوس ةعذل تقذ دق لقألا ىلع

 ؟ كمامأ برضي ناسنإ ف طوسلا ةعذل هثدحت ىذلا



 ىئلاو ڪ ةاغطلا نوجس ىف مدخمتست ىتلا بيذعتلا عإونآ نم دحإو عون الإ كلذ امو

 ةبرجت هل نكت ملام « فصولا قد امهم اهتقيقح ليختي نآ ىراقلا وأ عماسلل نك کمپ لآ

 . باأذعلا ناولأل ةيتاذ ةيؤر وأ ةيتاذ

 . فقصولاب تایلکلا یفت ال ! الک

 : لوقت !؟ ةعاشب: لوقت !؟ ماسجإ : لوقت !؟ ةيشحو : لوشت

 ! ؟فصولا هد ال

 !؟ عقاولا ةقيقح نع اهلك تايلكلا ىنغت اذام

 مكالا ىحيسملا ىطارقميدلا بزحلا وضع « زترافش » تناسل للع فصولا اذه ذح

 ىف برصلا عئاظف ضعب ىوري « ىناملالا نالربلا ف هتاذ تقولا یف وضعلاو « اينالآ ف

 : « ىلبعب هتيآر هلک كلذ » : نارنع تست ةنسوبلا

 !! فنألا عيدجم ؛ نينذآلا عرطقم رهشألا ةثالث هرمع زواجمتي ال لفط تيآر #٭

 ! ! نهتنجأب لتمو ٠ نیتوطب ترقب دقو یلابحلا روص تیر ٭

 !! ديرولا ىلإ ديرولا نم !وحبذ دقو لاجرلاو خويشلا روص تيآر #

 هتدالول قبي ملو راعلا لمحت نم نسهنمو « نسهضارعأ تكتم نمم تارثکلا تیر #٭

 ! ! عیباسأ یوس

 تاسصاصر مہتآطخآ نأ دعب ٠ سراقلا دربلا مهيلع قبي لو اوتام نل اروسص تیر ٭

 !! ةيبرصلا ردسخلا

 تناك نإ ىدحتاو « ةيقرش وأ ةببرغ ةينويزفيلت تاشاش ةيأ ىلع اهرآ م اروص تيآر #
 أ اهغبل ةعاجشلإو ةأرخا ةالوه دنع

 )1١! بأ هاسنأ نل هتیأر ام نإ

 هب كسمأ عيضر لفط : اهنيح ىف اهلك فضحصلا اجور ىلا ةثداحلا هذه ذو

 اًعطق هوعطق هش مت املف « هدلاو ینیع مامآ یوشیل راتلا ىلع هوعضوف « برصلا شوحو

 . E ETT موي مالعإلاو تاساردلا ةرادإ ء ةيلودلا ربلا ةمظنم ةرتس نع اقل( 7{

 اء



 مث - هدبک ةذلف _ هلفط محل نم لكأي نأ ىلع« صاصرلا ديدهت تحت« هابآ !وربجآو

 ! هولتقف صاصرلا هيلع ارقلطأ

 ىتاوللا ءاسنلا دادعأو « نيهرشناو ىحرجل او ىلتقلا دادعأ نايب كيلإ فيض اذإغ

 تنوكت لهف . . فولألا تاثمب اهضعبو فولألا تارشعب اهلكو شوحولا نهبصتغا

 ¢1 شوحوأا ةيشحسو یدمو ۽ ةدحسألا ةعأشب یدم نع ةرغصم ولو - ةركف یدل

 هک هک #

 ؟ كلذ ت دح فک

 سردلا هل انصصخ دقف « انه هنع ملكتن نلف« هتيشحوو ىبيلصلا دقحلا امف

 بناج . . رحآلا اهبناج نم ةسحملا نع انه مسلكتن انإ . ةلاجعلا هذه نم ىناثلا

 . ةيمالسإلا ةمأالا

 ؟ كلذ ثذحس فک

 اهمحتقي ىتح <« هيلإ تراص ىذلا ناوم اذه ىلإ ريصتل ةمألا هذه هللا حرحخأ لله

 بيدأتل لوقن ال ؟ كرحتت الو بناج لك نم ءامدلا وكافسو قرطلا عاطقو صوصللا

 ءأمدلا ةياسو ناودعلا ذأ طرف لوقت ا ُ هتوسني < اشرد مهنيقلتو نيدتعلا

 !؟ رومالا هب ىرجت ىذلا یزخملا رحنلا اذه ىلع كهنت نأ لاومآلاو ضارعألاو

 حباذم !؟ كانه نمو انه نم ةمطل موي للك ىف ىقلتتل ةمألا هذه هللا جرخأ له

 - مهنطو نم نيملسملا نم فينو ةئامعبرأ داعبإ . . ىربابلا دجىسملا مده . . امروب

 نوهجاوي معو ثدحب ام مه ثدحيل « اهيفقمو اهئاملعو ابركفم نم  نيطسلف
 !؟ كرحنت ال ةمالاو « ءإرعلا ىف جلثلا فصاوع

 ! ؟ مالسإلا ةمأ هذه

 نوهنتو فورعمل اب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ¥ : اهيف هللا لاق ىتلا هذهأ
 ؟[ ٠٠١١ : ةيألا <« نارمع لآ ةروس ] . « للاب نونمۇتو رکنملا نع

 سانلا ىلع ءادهش !ونوكتل السو ةمأ مكانلعج كلذكو # اهيف هللا لاق ىتلا هذهأ

 ؟[ ٠٤١ : ةآلا « ةرقبلا ةروس ] € اًديهش مكيلع لوسرلا نوكيو



 اولمعو مسكنم اونمإ نيذلا هللا دعو # : ىنابرلا دعولا تقلت ىتلا هذهأ

 مه ننكميلو مسهلبق نم نيذلا فلختسأ امك ضرالا یف مهتفلختسيل تاحلاصلا

 4 ایش یب نوکرشپ ال یننودہعی اتمآ مھفوخ دعب نم مھنلدہیلو مشه یضترا یذلا مھتید
 ؟ [ ٥٥ : ةيألا « رونا ةروس ]

 چک ےک وډ

 . . ممألا نيب نم اه اهراتخا ةمخض ةمهل ةمألا هذه هللا جرحأ دقل

 لمحتلو 4 مسو هسا هللا لع % متاحا لوسرلا اهتم ثعسا س ًاهراتحخا

 : هدحب نم هتلاسر

 . % نيبم لالض ىفل لبق نم اوتاك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هىتايأ

 . [ ١١٤ : يالا : نارمع لآ ةروس ]

 نم اهر نذإب جرختف « اهقيرط ةيرشبلل ريثي ىذلا « رينلا حابصملا نوكتل اهراتحخا

 . رولا ىلإ تالظلا

 جهنم اهحنتو ٠ ىربكلا دوجولا قتاقح اهملعت ٠ ةيرشبلل ةدئاإر نوكتل اهراتحخإ

 ىلا ةفئارلا ةهلآلا ةدايع نم كلذب ررحتتف « هللا الإ هلإ ال هنآ اهملعت . حيحصلا ةايحلا

 ةلئسأ نع ةحيحصلا ةباجاإلا اهملعتو « ناسنإلا ةايح دسفتو « ىرشبلا نايكلاب طيهت

 ؟ يأ إو ؟ نیآ نم : باوا نع ثخ « ىعو رغب وأ ىعوب اهدوأرت ىلا ةرطفلا

 ىغبني فيكو ؟ انآ اذالو ؟ توملا دعب بهذن نیآ ىلإ و ؟ انیتآ نیآ نم ؟ فیکو ؟اذالو

 هذه ىلع انقلاخ وه <« هلا دنع نم انتا ۔ ار اھملع اب ۔ ساتلل لوقف ؟ شیعن نا

 ىف انلامعأ ىلع انبساحيل تولا دعب دوعن هسيلإو « اهب انروص ىتلا ةعيدبلا ةروصلا
 . 4 ينساب اوسخ نيدلإ یزو ًاولمع ًأامب !وءاسأ نيذلا ىزا e ْ ًايندلا ةالإ

 نجلا تقلخ امو # كيرش الب هدحو هللا دبعنل انيتأو . [ ٠١ ةيآلا « مجنلا ةروس ]

 هتينادحو دقتعن نأب كلذو . [ ه١ ةيألا « تايراذلا ةروس ] # نودبعيل الإ سنإلاو

 ضرزالا رمعنو u هتي رش ل مکاحعنو < علو هيلا ةدابعلا ناولأ لک هجونو <« ةصلاشلا

 . ىنابرلا جهنملا ىضتقمب

NY 



 ةايح هب حلصيل هللا هلرنأ ىذلا حيحصلا جهنملل اًيعقإو اًجذومن نوكتل اهراتخا

 دعب نيدلآ قيبطت هيف متي ىذلا حذومنلا « طسقلاب سانلا موقيلو « ضرألا ىف ساتلا

 : اهمامت دعب ةينايرلأ ةمعنلا ةروص هيف زربتو « هلاتكا

 . ¶ ايد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مسكل تسلمكأ مويلا #
 . [ ۳ : ةيالا نم « ةدقاملا ةروس]

 ؟ شيعت فيك ؟ رکفت فیک ۔ لمعلا اھکولس لالخ نم ۔ ةیرشبلا مَّلعتل اهراتخا
 ف یشت فیک ؟ اہرحو اھملسو اھعاہتجاو اھداصتقاو اھتسایس ریدت بفیک

 ؟اهعاعبتب موقت فیکو ؟ اهرعاشم هجوت فيك ؟ هللا قزر نم لکأتل ضزألا بکانم
 ؟ ضعب عم اهضعب لماعتت فیکو

 اهنكميو « ضأللا ىف اه نكمي ىذلا رسلا حاتفم هلك اذه اهراتخم وهو _ اهاطعأو

 : ملسو هيلع هللا ىلص « هلوسر ةنسو هللا باتك : اهتلاسرب مايقلا نم

 ١ « یتنسو هللا باتک : اًدبآ اولضت نل یدعب نم هب متکسعت نإ ام مکیف تکرت »
# #4 

 نمكت ىذلا رسلا امه« هدارل ةثيبملا « باتكلل ةحراشلا ةيوبنلا ةنسلاو « هللا باتك

 . اهترحخأو اهايند ىف اهحالف لكو « اهجهنم لكو « اهدوجو لكو « ةمألا هذه ةوق لك هيف

 قرطتيال انيقيو « امامت اًسضاو اذه ناك - مهيلع هللا نارضر - لوألا ليجلل ةبسنلابو

 . كشلا هيلإ

 ىلع ةمأ اوناك < اروکذم اتیش اونوکی ل - باتکلا اذه لبق ۔ مہا اڈیج توملعی اوناک

 نم ةعومج اوناك . . الصأ ةمأ اونوكي مل لب « خيراتلا شماه ىلعو « ةايحلا شماه

 ةدحوو « ضشرالا ةدحوو« ةحللا ةدحو مغر عطتست مل « ةذبانتلا ةرحانتملا لئابقلا

 حبصت م اهيلإ لزن ىذلا باتكلاب تنمآ الف . . ةمآ نوكت نأ تادقتعملا ةدحوو فارعألا

 . سانلل تجرخأ ةمأ رخ تحبصأ لب . . « ةمألا ١ ىه تحعبصآ لب «بسحف ةمأ

 . . قافآلا م تحعفناو . . ضرالا ممه تحتفناف ؛ اوراس باتكلا ىده ىلعو

 . دواد وہ هاور ( 7



 . . ةمأالا مامأ حتفنا ام مهأ ىه اهراثو اهراهأو اهابجو اهوهسب ةيدالا ضزألا نكت

 هللا الإ هلإ ال هنآ تنماف ینابرلا یدهلل تحتفت یتلا « ضزالا ناکس بولق تناک انا

 . هتدابع ىف نيبغارلا هدابع اه هللا للظي ىتلآ ةينابرلا ةلظلا تحت توضناو

 ربكأو . . ديحوتلا نيد . . نبدلا اذه ىه ةيرشبلل ةمألا هذه ابتدع ةيده مظعأ نإ

 نم - مهر نذإب - سأتلا جرخيل « ضرألا ىف نيدلا اه اهرشن وه ةمألا هذه هتلان حاجن

 : رونلا ىلإ تاہلطلا

 ماسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب ید ٭ نریم باتکو رون هللا نم مکءاج دق

 . 4 ميقتسم طارص ىلإ مدهيو هثذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو

 . [ ١١ ء ٠١ : ناتيإلا : ةدئاملا ةروس ]

 اذه هحتف ام لک یه ااکس بولقو اهراثو اهراہنآو اطابجو اهوھسب ضرالا نکت ملو
 ربغو « اه ةدوهعم رخ قاق - باتكلاب اه تحتفنا نإ « هب تنمآ یتلا ةمالل باتکلا

 . ةيرشبلل ةدوهعم
 اهجذأمنب ةدشارلا ةفالخلا ىف تلثمت « ةدوهعم ريغ مكحلا ةسايس ىف قافا اه تحتفنا

 . خپرأتلا اهفرعي ىتلآ ةذغلا

 اهضعب ةمأالا لفاكت ىف تلت ء ةدوهعم رغ ةيداصتقالا ايلا ىف قافآ اه تحتفنإو

 لإ نيجاتسملا لالا تيب لمحو « نيرداقلا ربغ نورداقلا لمم ثيحب < نضعب عم

 . اهتلاقكو ةلودلا ةياعر

 ىلا ةوحألا ىف تلثمت « ةدوهعم ربغ ةيعاتجالا تاقالعلا ىف قافآ اه تحتفناو

 مارتحاو ٠ عمتجملا اهيلع سسأتي ىتلا ةرسألا طباورو ٠ ضعبب اهضحب ةمألا طبرت
 صرحو « هقوقح ىضاأقتي نأ لبق هتابجاول ناسنإ لك ءادأو ٠ ضعبل مهضعب ساتلا

 . هسفنل هب ام هيحأال ناسنإإلا بحي لب « اولاظتي الآ سانلا

 ةديرف ةيهقف ةورث اه تنوكتف ؛ ةدوهعم ريغ رظنلإو ركفلا ىف قافآ اه تحيتفناو

 اًمدقت مولحلا هب تمدقت - ىبيرجتلا جمنملا وه - لبق نم اًقورعم نكي مل ملعلا ف جهنمو

 خيراتلا ىف اذوهشم

 ناسنإلا لمشت ةراضح « ةدوهعم ريغ ضا ةراعو ةراضحلا ىف قافآ اه تحتفناو
 قسن یف اهلک «هترخآو هایند « هلمعو هتدابع « هحورو همسج « هنادجوو هلقع : هلک
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 نيدلا وأ « ركقلإو نسيدلا وأ « ملعلاو نيدلا نيب هيف مادص ال سئاجتم فلآتم دحاو

 . دوهشملا ماعلاب نايإلاو بيغلاب نايإلا وأ . . ةايحلاو
 لئاسو لك ةمالا تممجتسا - لزاما باتكلاب ناميإلا نم هلك عباتلا - هلك اذه نمو

 : ضرألا ىف هللا دوعوم اه ققحتف . . ةيونعم ةوقو ةيدام ةوق نم : ضرألا ىف نيكمتلا

 فلختسا اك ضزألا ىف مهنفاختسيل تاحلاصلا !ولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو طل

 انمآ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مه ىسضترا ىذلا مهنيد مه ننكميلو مهلبق نم نيذلا
 . [ ٠١ ؛ ةبالا « روثلا ةروس ] . & اًئيش یب نوکرشی ال یننودہعی

 : نيلمؤملل هللا دوعوم ققحتي ةرحلآلا ىفو

 مير دنع مهؤازج * ةيربلا ريخ مه كلوأ تالاصلا اوسامعو اونمآ نيذلا نإ
 نمل كلذ هنع اوضرو مهنع هللا ىضر ادبأ اهيف نيدلاخ رابنألا اهتحت نم ىرجت ندع تانج
 . [۸ « ۷ : ناتيالا « ةنيبلا ةروس ] . € هبر یشخ

 ل هب هغ

 ةعضب ضرألا قف اه هللا نكم نأ دعب ااتكبو اهنيدب ةمألا هذه تعنص فيكف

 ؟ خيراتلا ىف ىرحأ ةمأل حتي مل ام هللا لضف نم تفرعو ء نورق

 ؟ نيمأعلاو نيكمتلاو فالختسالاب هلباقم ىف هللا لضكت ىذلا طرشلاب تفو له

 تستلفت مآ 4 ایش یہ نوکرشی ال یننودہعی .  ( تاحلاصلا !وسلمعو اوتمآ#

 هللا لز نأ ام اقرط ّیوسلا قسيرطلاب تلدبأو « تىلکاوتو « تسعاقتو «تفرحناو
 !؟ ناطلس نم ا

 ؟ ةجيتنلا تناك فيكف ء هلك كلذ تلعف نيحو

 .[ ١١ : ةيألا « دعرلا ةروس ]. € مهسفنأب ام اوررغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ إل

 . ¶ مهسفنأب ام اوررغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ايغم كي إل هللا نأب كلذ ل
 . [ ٠۳ : ةبالا <« لاغنآلا ةروس ]

 ةوطح . . جيردتلاب كلذك ةمعنلا رخت ثدح < جي ردتلاب سوفنلا رخت ثدح- کو

 . . ماودلا ىلع طباملا ردحنملا ىلع ةوطخب

 هبابسأ ىلإ طوبملا نوعجري ةنمؤملا ةمألا عم ةينابرلا ةنسلا نوسكردي ال نيذسلاو
 ىسايسلاو ىداصتقالاو ىملعلاو ىبرخلا فعضلاو «فلختلاو « لهجا «ةرهاظلا

 . خلإ . . ىركفلاو
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 اهلك هذه تناك انإ « ىلصألا بسلا نكي مل هنكلو . . لعقلاب تدح دق كلذ لكو

 . ليصألا بسلا نع تأشن اضارعأ

 كّسمتلا ىف ىجيردتلا فعضلا وه . . هللا قيرط نع فارحنالا ره ليصألا بلا
 . * هلوسر ةنسو هللا باتك ١ : نيكمتلاو فالختسالاو ةرقلا ردصمب

 ! ةياهاجلا ماكر ىلإ فاضت ةديدج ةيلهاج ةمأ نوكتل ةمألا هذه جرخ رل هللا نإ

 ! ةيلهاجلا ممألا ىلع ارج ىتلا ةتسلاب هناحبس اهلماعل كلذك اهدارأ ولو

 . € ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورگذ ام اوسن (ملف
 , [ ٤٤ : ةيآالا « ماعنألا ةروس ]1

 4نوسخيت ال اهيف مهو اهيف مامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم زه
 . [ ٠١ : ةيآلا « دوه ةروس ]

 ايندا ةايخلا نوديري ام ردقب مهأ ةيلهاحلا ممألا ىلع هللا ايرج ىتلا ةينابرلا ةتسلاف

 مه هللا وي « اهيف دهجلا نولذبيو < اه بابسألا نوذخىتيو « اهلجآ نم تولمعيو

 ىه اهتاذب بابسألا نأ نوبسحيف « اهب مهنتفيو « بابسألا ىلإ مهلكيو . اهيف مهامعأ
 ىف ةنسلا تابقعمب هللا مهئجافي ىتح : مهتنتف هذه نوكتو . . جشاتنلا ىلإ ىدؤت ىتلا

 : اًعيح اےھیتلک یف وأ« ةرعالا ىف وأ ايندلا

 مهانذخأ !وتوآامب اوحرف اذإ یتح ءیش لک باوپأ مھیلع انحتف هب اورکذ ام اوست الف
 . نيلاعلا بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا راد حطقف#*نوسلبم مه اذإف ةتخب

 feof] : ناتيالا َ ماعنألا ةروس ]

 + نوسخبي ال اهيف مهو اهيف مطاع مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايلا ديري ناك نم #
 4 نولمعي اوناك ام لطاہو اهيف اوعنص ام طبحو رانلا الإ ةرخآلا ىف مه سيل نيذلا كتلو
 4 ;To ND ٣ ناتيالا « دوه ةروس أ

 نوكتلو ء ةيرشبلا ىلع ةدهاش نوكتلو « ةمأ ريخ » نوكتل هللا اهجرحأ ىتلا ةمآلا امأ
 نآأش هللا دنع اهلف ء رونلا ىلإ تاملظلا نم مهر تذإب سالا جرج ىذلا ىدها حابصم
 ملسو هپلع هلا یلص « هلوسر ةنس فو < لزنلا هباتك ىف كلذ امأش اهملع دقلو . رحنا
 . ضزألا عقاو ىف اهب متی یتلا ةقیرطلاو ‹ نآشلا اذه قادصم دوهشملا عقاولا ف اهارأو
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 . € تاس اصلااولمع ) و € اوشمآ * وه حافلا نإ : اه لاق

 . 4 ایش یب نوکرشیال یننودبعی #
 . فالختسالإو نيمأتلاو نيكمتلا ىلإ ةيدؤملا ٠ بابسألا » ىه هذه

 نوحيصي ء هيلع داتعالإو « بابسألا ذاختا » ىف برغلا ةقيرط مهنتفت نيذلاو

 ذاختا ١ رغب ضرألا ىف نيكمتلا لإ ىدؤي هدحو نأیإلآ : ةيرخس نوحيصي وأ ءاًيجع

 ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلاو ةيداملا ةوقلا ءازإ نايإلا لعفي اذامو !؟ « بابسأآلا

 !؟ لماشلا رامدلا ةحسأو

 . ءاضتقمب لمعنل « ىعولا قح هيعن نأ ىخبني ىذلإ سردلا انهو
 وه نأميإلا : اولاقو « « ناميإلا ١ ىضتقم نم « لمعلا ١ ةثجرملا جرخأ ذنم هنإ

 ىف مخض لالتخا ىلوأ ادب « ناییإلا ىمسم یف الاد لمعلا سيلو رارقإلاو قيدصتلا

 . ناميإلا ىضتقمب لمع ريغب ناميإ دجوي نأ نكمي هنأ سانلا روصتو « ةمآلا ةايح
 نأ تفرع دقف ‹ عقاولا ماع ىف هتسرامو « هتقيقح ىلع اهنيد تفرع ىتلا لايجألا امآ

 ىف اأو ٠ للماك ةايح جاهنمو ةعيرشو ةديقع « هلا لوسر دمحم « هللا الإ هلإ ال
 ءىش اهنم دني ال ٠ اهلك ةايملإ لمشت ةمخض تايضتقم تاأذ - ةيدمحملا ةلاسرلا

 الك هنأو ‹ عقأولا ماع ف ابعايضتقم سرامت نيح الإ اهمامتب ققحتت ال اأو « اهجراخ

 ىف اايضتقم نم صقن ام رادقمب ترمض عقاولا اع ىف اايضتقم نم ىضتقم صقن

 نم هيف تغرف موي ءاج اذإ يتح .. ضرألا ىف ىعقاولا اهوعفم رمضو « قيبطتلا
 ؛ اًقيدصت »و ناسللاب ةملك وأ « بسحف ناسللاب لاقت ةملك تحبصأو « اهعايضتقم

 !! هيلإ تلصو ام ىلإ ةمألا تلصو « بلقلاب

 . هلأ الإ هلإ ال ةصق كلت

 ىف ةلحخاد تسيلأ !؟ خلإ . . دومجلاو فلختلاو فعضلا !؟ بابسألا ةصق ايف

 !؟ ريحألا اهدهع ىف ةمألاب لح (ميف اًببس نكت لآ !؟ باسا

 9$( هللا الإ هلإ ال تایضعقم نع بابسألا كلت جرخت له نكلو ! كش الو ىل

 !؟ لا الإ هلإ ال ةمأ اهب هللا مزئآ ىتلا تايصتقملا نم ةوقلا دادعإ سيل

 .  ةايح جأهنمر ةعيرشو ةديقع هللا الإ هلإ ال ١ بانك تشش نإ مجار(

 . هيلإ راشلا ,ساتكلا ىف ١ ةيدمحلا ةلاسرلا ىف هللا الإ هلإ ا تایضتقم ١ لصف حجار ( ۲)
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 مکودعو هللا ودع هب نوبهرت لیځا:طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مه اودعآو
 - . [ ٦٠ :.ةيالإ « لافنألا ةروس ] . ٭ مهملعي هللا مہنوملعت ال مهنود نم نیرخآو

 هنم ءاوس <« هللا الإ هلإ ال ةمآ ىلع ةضورفم ةضيرف - هعوزف لكب - ملعلا بلط سيلآ

 ٠ « ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط » ؟.ةيافك ضرف وه امو نيع ضرف وه ام
 تاومسلا تاقاط ریخستو ٠ قزرلا نع٬ اًتحب ضرألا بكام یف یعسلا سیل

 !؟ هللا الإ هلإ ال ةمآ ىلع هللا اهضرف ىتلإ تايضتقملا نم « ضزألا ةرامع ف ضّرألاو

 روشتلا هيلا و هقزر نسم اولکو اھہکانم یف اوشماف الولذ ضزألا مكل لعج نيذلا وهإ#

 . ٠١ ةيآلا ٠ كلما ةروس ]

 . 4 هنم اًكہج ضرألا یف امو تاومسلا ق ام مکل رخسو

 ٠ .[ 1۳ : ةيآلا ¿ ةيئاحجلا ةروس 1
 IM ale دوه ةروس ] .  اهيف مكرمعتساو ضزألا نم مكأشنأ وه

 ةمآ ىلع هللا اهضرف یتلا تايضتقملا نم نيلمسملا نیب یخآتلاو تاحستلاو داوتلا سيل

 ۰ !؟ تلا الإ هلإ ال

 ˆ .(آ) «اًناوحخإ هللا دابع اونوکو « اوربادت الو اودسأحت الو اویضغابت ال

 : ةيآلا « تارجحلا ةروس ]. « مكيوخآ نيب اوحلصأف ةوخإ نونمؤملا تإ
 8 ىتلا تایضتقملا نم ىعاجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا لدعلا ةماقإ تسيل

 . 1۶ هلاالإ هلإال ةمأ للع هلا

 :Ko لكلا «ءاسنلا ةروس ] 4 لدعلاب اومكعت نأ سانلا نيب متمكح اذإو ل

 . [ ٠١۲ : ةيالا ماعنألا ةروس ] . ¶ ىبرق اذ ناک ولو اولدعاف معلق اذو #

 الآ ىلع موق نآنش مکنمرچ الو طسقلاب ءادهھش هلل نیماوق اونوک-اونمآ نیذلا امی
 م ٠ € نولمعت ايب ربح هلا نإ ہللا !وقتاو یوقتلل برقآ وه !ولدعا اولدعت

 :EA“ ةيالا ةدئاملا ةروس ]

 دبع نباو لماكلا ىف ىدع نباو بعشلا ىف یقهیبلاو < رغصلاو طسوألار ربكلا ف ىنإربطلا هجر ( ) ١

 . ملعلا ىف ررلا
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 . & طسقلاب ساثلا موقيل نازيلاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب السر انلسرأ دقل ف
 . [ ٠١ : ةيالإ « ديدحلا ةروس ]

 تسيل اإ . . ذيفنتلا ةبجاو « هللأ الإ هلإ ال < تايضتقم » اهلك اهريغو هذه نإ

 لانتل ةمألا هذه للع ةضورغم ضئارف ىه انإو « اهامج نع سانلا ثدحبتيل قلعت ةيلح

 ثلا باتكب اهنم اًكاسمتسا  ةمألا اهجذفن نيحو . . نيمأتلاو فالختسالاو نيكمتلا

 خيراتلا هفرعي ام تلانو « لعفلاب هللا دعو اه ققعحت  ملسو هيلع هللا للص « هلوسر ةنسو

 . ضزألا لك ىف ةبوهرم ةوق تناكو . . نيمأتلاو نيكمتلاو فالختسالا نم

 ايف « « بابسألا ذاختا ره تالاحلا عيج ىف هيلع لوعملا ناك اذإ : لوقي نأ لئاقلو

 ذاضتا ىف داهتجلالا انه لعجن ال انل امو ؟ نينمؤملا ريغو نينمؤملا نيب نآشلا اذه ىف قرفلا

 اهتاعج اك « ةيصخش ةيضق ١ اهلعجن وأ « اناج نايإلا ةيضق كرتنو « بايسألا
 ! ؟ ةرحتآلا ىف هللا ىلع هباسحو « رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نم ءابروآ

 مويلاو هاب نمؤي « قح نمؤم كلذ لوقب ال هنأ نع ًالضف « كلذ لوقي نم ئطخيو
 . نآیإلا ةرئاد نم هجرخأ ىتح هبلق نم ىركفلا وزغلا نكق ناسنإ هلوقي انإ . . رحآلا

 ىف یطخبو ٠ ضرألا ىف سانلا ةايح مكحت ىتلا ةينايرلا ننسلا ةفرعم ىف طخ

 . خيراتلا ةءارق

 لوقي ال تاسنإللا نأل « بابألا ذاا ريغب رشبلا ةايح ىف ءىش متي ال هنإ « معن

 ریخبو « حاكيل ناسنإلا قلخ اهنإ . هناحمبس هدحسو هللا نأش اذهف ‹ نوکیف نک ءیشلل

 : ءىش ةايحلا ىف هل متي ال حدکلا

 ۔ 4 هیقالمف اخدک كبر ىلإ حداک كنإ ناسنإلا اأپ

 . [ ٦ : ةيألا ‹ قاقشنالا ةروس ]

 . [ ٤ : « ةيآلا ء دلبلا ةروس ] . ( دبك ىف ناسنإلا انقل دقل

 نيكمتلا كلذب مهجردتسيو . ءاش نإ مه هلا نكميف « نوحدكي رافكلا نكلو

 رمديف « بابسالا نم مدي نيب ناک اهم ردتقم زیزع ذحأ مهذحأي مث « اإ نودادزیف

 : ريصملا سيو منهج مهاوأمو - رصق وأ دمألا لاط مهیلع

 مغو الإ اودادزيل مش لمن اهنإ مهسفنأل ريخ مه لمن انآ اورفك نبذلا نبسحي الو ل

 . [ ٠١۸ : ةيآلا ء نارمع لآ ةروس ] . & نیهم باذع
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 .  ريصملا إو اهذخأ مث ةلاظ ىهو اه تيلمأ ةيرق نم نيأكو»

 . [ ٤۸ : ةيالا « جحا ةروس ]

 هللا مهنيعيف بابسألا نم هيلع نوردقي ام نوذختيو « نوحدكيف نونمؤملا امأ
 مهحنميف « اضرلا نيكمت مه نكميو « ةَّدعو اددع رافكلا نم مهفاعضأ ىلع مهرصنيو

 : رافكلا اهمعط فرعي ال ةنينأمطو « امالا لك ىف مهتايح ىف ةكرب

 مهيلثم موري ةرفاك ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت ةئف اتقنلا نيتتف ىف ةيآ مكل ناك دق
 . 4 راصبألا ىفوأل ةربعل كلذ ىف نإ ءاشي نم هرصنب ديوي لاو“ نيملا یآر

 . [ ٠١ : ةيالا « نارمع لآ ةروس ]

 . € ضأألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع اتحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهآ نأ ولو ل
 . [ ٩٦ : ةيألإ ء فارعألا ةروس ]

 .  بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ هللا ركذب مہبولق نئمطتو اونمآ نيذلا
 . [ ۴۸ : ةيآلا « دعرلا ةروس ]

 إ ¥# +

 ةرورسض ىف نيتتسلا اتلك تقفتا نإو « ةدحإو ةنس ال ناسفلتخع ناسنس نذإ امه

 . بابسألا داخلا

 ربدتو ةنسلاو باتكلاب اهكسمت ةجيتن « اهب ةقلعتملا ةينابرلا ةنسلا ةمألا تعو نيحو

 ضافأو بناجلا ةبوهرم اهلعجو « اضرلا نيكمت اه هللا نكم « حوتفم بلقب نآرقلا
 اهملعت ةيرشبلا لكل ةدقاإر اهلعجو « ةنيئأمط اجايح المو « تاكربلا نم اهيلع
 تايباجإ لك ابروآ تماقأ دقف . هللا نيد ىف ةيرشبلا كلت لحدت مل ولو اهدشرتو

 لب « مالسإلا قنتعت نأ تضفر انآ نم مغرلا ىلع « نيملسملا نم هتملعت امن ٤ اهتضبع#

 . (۲) برا دشآ هتبراحس

 نيحو رحآلا رثإ اًدحأو هللا الإ هلإ ل تايضتقم نم تلفت ةمألا تذحخآ نيس نكلو
 هل اهربدت ةلقو « هللا باتكب اهكسمت فعصض ةجيتن ةينابرلا ننسلاب اهيعو فعصض

 . ةقيقحلا ىف مهفاعضأ ةثاالث اوناك ( ) ١

 . هد مهبصعتو مالسإلل مهضفر راثآ نع ىتاثلا لصفلا ىف تدحتتس ( ۲ )
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 . قلخلا نم اًدحأ ىباحت الو لدبتت ال ىتلا هللا هنس األ ‹ ةموتحملا ةجيتنلا نم دبال ناك

 . & ًاليوحت هللا ةنسل دجت نلو ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلف #

 . [ ٤١ : ةيالا « رطاف ةروس ]

 ةايحلاب قلعتلا « ملعلا » كلذك اولمأ ةيفوصلا ريثأتب « ايندلا » سائلا لمه نيح

 اًعبت ةعانصلا ترحأتف « ءايميكو « ءايزيفو « تايضايرو ‹ كلفو ٠ بط نم <« ايثدلا

 دمتعت برحخا نونف تناك مدقلا ذنمف . . هتإودأو برخ ا نوفق كالذك ترحخأتو < كلذل

 . ىعانصلاو ىملعلا نيمدقتلا ىلع اهنم مهم بناج ىف

 تناك لاتقلا نونف ىف نورخأتيو « مہتاعانصو مهمولع نولمہب نوملسملا ناك نيحو

 برحلل دجتستو « ًاًيعانصو « اًيملع مدقتت - نيملسملا مولع نم هتملعت أب  ابروأ
 . . نوملسملا اهفرعي ال ةديدج تاودأ

 ةيمالسإلا ةمألإ تناك « ضأرألا ىف نيكمتلل « بابسألا ذختت ١ ابروأ تناك نحو

 ! نيكمعلا نع دعبلاو ايندلا ةا ا لامهإل ١ بابسألا ذخيتتا

 ! ةفورعم ةجيتنلأ تناك « ناتتفلا تقالت نيحو

 ةيمالسإلا ضرألا نم ملتبتو « ةيناثعلا ةلودلا مسج ىف شهنت ةيبيلصلا لودلا تدب

 ركذي ىذلإا ىنآرقلا جهنملا ىلع ال« « ركذلاب ١ ةلوغشم ةمألاإو « ةعطق ءارو ةعطق

 ىذلا ةيفوصلا جهنم ىلع نكلو « نيكمتلاو ةوقلا ىلإ عفديف « هللا الإ هلإ ال تايضتقمب

 لصي ىتح لغوتي . . بيغلا ملاع ىف لغوتي هنأ امعاز ةداهشلا مناع ىف ةهجاوملا نم برم
 !! + ءافلا 2 لإ

 امو . . كانه ةدتفو انه ةميزه . . تابرضلا ىلاإوت نم حيرتي « ضيرملا لجرلا » ًادبو

 ناكم ىف ةديدج ةنتف تزرب دق نوكت ىح « ءاجرألا دحأ ىف ةنتف ىلع ىضقي داكي

 اهئايلوأو اهتحرضأب ةلوخشم ةمألاو « ديكلا معو ططخت ةينويهصلا ةيبيلصلاو . . ديدج
 ىف حستكي ىذلا ودعلا اهنع اودصيو ٠ رضلا اهنع اوفشكيل مهب ثيغتست « اهخياشمو

 . ءامدلاب دادجألا اهاور ىتلأ ضرألا نم !۶زج موي لك

 - كابر محر نم الإ - ةمألا عومجم ناك نيح . . « ضيرملا لجرلا » رابعا ةياهنلا ىفو
 ةملك تلاحتساف < ابتايضتقم نم تّلفتو « حلا اهاوتعع نم هللا الإ هلإ ال غرفأ دق

 . . حورلا نم ةيواح ديلاقتو « بسحف ناسللاب قطنت
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 ممآلا تعادتف « هتمآ « ملسو هيلع هللا ىلص <« هللا لوسر هب رذنأ ىذلا ريذنلا ققعحتو

 بائذلاك !ولبقآف « مهئادعأ بولق نم نيملسلا ةباهم هللا عزنو « بوص لك نم اهيلع
 . ساإرتفالل ةشطعتلا ةعئاعلسا

 ةلق نمآ اولاق . اهتعصق ىلع ةلكألا ىعادت اك ممألا مكيلع ىعادت نأ كشوي »

 . ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو . ريثك ذئموي متنأ لب : لاق ؟ هللا لوسر اي ذئموي نحن

 امو : اولاق . نهولا مكبولق ىف نفذقيلو ‹ مكتادعأ بولق نم مكتباهم هللا نعزنيلو

 . ° تولا ةيهاركو ايندلا بح : لاق ؟ هللا لوسر اي نهولا

 . . خيراتلا ىف هخلبت ل ىدم غلبت « كسرهلاو ةنسوبلا ةحبذم ىف « مويا ةاسأملا نكلو

 ىف ىه رکألا ةعاشبلا لب . بسحف ةينويهصلا ةيبيلصلا شوحو هبكترت ام ةعاشب ىف ال
 . قافآلا لك نم ىتآلا لیسلا . . ليسلا هكرحب اک الإ كرحعي ال ىذلا ءاثغلا كلذ

 دواد وبأو دمها هجم رخآ ؟)
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 . . نايب ىلإ جاتجم ال رمآ نيملسملاو مالسإلل نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا ءادع
 : هللا مالك نم غلبأ الو قدصأ نايب الف

 . € مهتلم عبتت تح ىراصللا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو #
 . [ ٠٠١ : ةيالا ء ةرقبلا ةروس ]

 . ( اوعاطتسا نإ مکنید نع مکوڈری یتح مکنولتاقب نولازی الو
 . [ ۲۹۷ : ةيالا « ةرشبلا ةروس ]

 . ( ةمذالو الإ نمؤم ىف نوبقري ال
 . [ ٠١ : ةيالا ‹ ةبوتلأ ةروس ]

 ءاذيإ ىلع رداق هنآ - نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا .. ةثالثلا الؤه نم دحأ رعش (ثيحو

 هاجت هسفن ىف نماكلا دقحلل ءاضرإ كلذ نع عروتي مل «مهب ررضلا قالإو « نيملسملا

 ءاوس ةقيقلا هذه قادصم خيراتلاو . هللا لوسر دمع « هللا الإ هلإ الب تناد ىتلا ةمألا

 ديك وأ ‹ ملسو هيلع هللا ىلص <« هللا لوسر دهع ىلع ةنيدملا ف نيملسملل دوهيلا ديك

 راتتلا موجه وأ <« مالسإلا ردص ىف ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ةراغإلا ةلواحمب ىراصنلا

 ةيبيلصلا بورحلا وأ « ةيمالسإلا ةلودلا ةلازإل  مالسإلا ىف اولحدي نأ لبق - نيينثولا
 ةرثادلا ةيناثلا ةيبيلصلا بورحلا وأ « ممتدابإو سلدنألا نم نيملسملا جارحإ وأ « ىلوألا

 ديك وأ « مولا ىلإ ىضاملا نرقلا ذنم نيملسملل سودنملا رقبلا دابع ليتقت وأ < مويلا

 . مهتدابإو اهنم اهلهأ درطو نيطسلف باصتغا لجأ نم ةيناثعلا ةلودلا ةلازإل دوهبلا
 . مويلا ىلإ ىمالسإلا حيراتلا لو ذنم عطقنت مل ةلسلس

 ىتلا ةريرشلا عزاونلا تاذل دادتما الإ وه نإ كسرماو ةتسوبلا ىف مويلا ثدحب ىذلإو

 اهب لماعتي ىتلا ةيشحولا تاذل دادتماو . . مالسإلا هاجت ةينويهصلا ةيبيلصلا ردص ألمت

 . مهيلع اورهظ الك نيملسملا عم مالسإلا ءادعأ



 ىف رستو « ةوارض دشأ ةرما هذه ىف ةيشحولا لعجن « ةيفاضإ ١ لماوع كانه نكلو

 یتلاو ۰ رو صتم اح لک تقاف یتا ةيشحولا هذه نم ىزخملا برغلا فقوم هتاذ تقولاإ

 . باغلا ناكس نم شوحولا نم ریثك اهنع ففعتي

 مالسإلا لغوت ناك دقف < اهلك ةيبيلصلا ايروألو « برصلا نييييلصلل ةبسلاب امأف

 نوکی نا نم الدب ‹ لمدنی ال ارئاغ ارج مھسوفن ف لٹمی نییناقحلا دی لع ابروآ ی

 . رونلا ىلإ تاملظلا نم جورخلاب مه اريشبت

 ف مالسإلا « هبا û Wilfred Cantwell Smith 4 ثیمس لوتناک درفلو ۲ لوقپ

 تسافو سگرام لراک مأق نا dj * : Islam In Modern History «ثيدحا خيراتلا

 ديحولا ىقيقلا ىدحتلا وه «“ ملسو هيلع هللا للص < ىبنلا ناك« ةيعويشلا

 اذه ناک مک رکذتن نآ مهما نمل نح هنإو . هلك اه رات ىف هتهجاو ىذلا ةيبرخلا ةراضحلل

 . « اغح طح دیدہ تاقوألا نم تقو یف ودی ناک مکو < اًققح ىدستلا

 . اد اًیوق ناکو « یدقعلاو یپرحلا نيناديلا الك ىف !ًرشابم موجها ناك دقل »

 اهملستتل « ةينامورلا ةيروطارمإلا تاعطاقم لجأ » ةدحإو ةعفد ةيحيسملا تدقف دقف

 نم مغرلا ىلعو . اهلماكب ةيروطاربمإلا عايض نم رطخ ىف تناكو « ةديدحلا ةوَقْلإ اهنم
 دقف « ايروسو رصم تعقو اك ةيبرعلا شويجلا دي ىف - امامت _ عقت مل ةينيطنطسقلا نأ

 لعفلاب ةينيطنطسقلا تعقو ةيناثلا عسوتلا ةجوم ىفو . ةلي وط ةرتف اهيلع طخضلا رمتسأ

 ايب « « م ٠١۲۹ ةنس انيفب راصحلا طاح اهتاذ ةعزغملا ابروآ بلق ىفو « م ٠٠٠١١ ةنس

 ف ىرخأ ةرم كلذ ثدحو « هقيرط ىف اًرمتسم نيلي ال اًدينع ادب ىذلا فحزلا لظ

 ةضبق ىف ايكافولسوکیشت عرقو نإو « م ۱۹۸۳ ماع ف دهعلا هيلع لواطتی ل بیرقدهع
 برغلا سوفن ىف عزفلا كلذ ثيدحلا رصعلا ىف طق هل نكي م م ١۹٤۸ ماع ةيعويشلا

 ةمخصضلا ةوقلا كلت نم ترق دعب ارق رمتسملا فحزلا كلذل ناك اک ٠ء بيها

 . ةرم دعب ةرم اهراصتنا رركتيو ء اده الو فكت ال ىتلا ءةدّدهملا

 [ ةيمالسإلا ] تاراصحنالاو ديدهتلا ناك كلذك «؟ ةيعويشلا عم رمألا وه اكو »

 هيلع هللا للص ۽ لوسرلا صخش وحت ىنطابلا ءدقحب بتاکلآ هجوتي ےک رظنا نکلو « مالسلا دصقي ( 1{

 ! ریبعتلا هحضعیف . ملسو

 . ابروأل ادیدش ایدہ لمت « اهجرآ یف دئموی ةيعريشلا ثتناكو م ۱۹۰ ٩ ماع هباتک ٹیمس بتک ( ۲)
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 مناع ىلإ اهجوم ىمالسإلا موجها ناك دقف . اسيأ راكفألاو ميقلا ماع ىف نيمئاق

 راكنإ ىلع رارصإب ةديدجلا ةديقعلا تلمع دقو . عقاولا ماع ىلإ هجوم وه (ك تايرظنلا

 ىتلا ةيماسلا ةديقعلا ابروأل ةبسنلاب تناك ىتلا ء٠ ةيحيسملا ةديقعلل ىسيثرلا إدبملا
 فنعو ةوقب اهجوم ىمالسإلا ديدهتلا ناكو . اهتراضح اهوح ىنہت ۔ ءطب یف ۔ تذحآ

 ةوقلآ وه مالسإلاو « ابيرقت ىحيسملا ملاعلا فصن ىف اًحسستكم اًحجان ناكو

 . هب اونمآو ديدحلا نيدلا ىف اولخد اًسانأ نييحيسملا نم تسعزتنا ىتلا ةديحولا
 0 ٩ نییالملا تارشعب

 نيفصنملا ةداهشب « مسهتراضحو نيملسملا مولع نم اًريثك ابروأ تسملعت دقل

 ملکت نا دعب Nھنمچ ہ٤ ںہھصااyر (ةیناسنالا ءاتب  باتک یف تلوفیرب لوقی

 ةفصب ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا نمو « نيملسملا مولع نم ابروآ ةدافتسا نع

 ىرخأ تارثؤم نإ لب « ةايلا ىلإ ابروأ داعأ ىذلا وه هدحو ملعلا نكي ملو » : ةصاحخ

 .٩ «ةيبروألا ةايلا ىلإ اهتعشأ ةروكاب تثعب ةيمالسإلا ةراضحلا تارثؤم نم ةريشك

 ريطخا رمالا اذه ناك دقو . “۶ مالسإلا ىف لوحدلا _ اهتيبلاغ - تفر كلذ عم اهنكلو

 . دعب نم هلك ماعلا ةايحو ابرو ةايح ىف ةرطخلا هراثآ

 مدعو « ةصرفلا كلت اهتيوفتب ةخلاب ةراسحخ اسپعاذ ابروآ ترسح دقل

 . مالسإلا ف لوصخدلا

 ةفارخ نم هريغو سلوب اهيف هلخدآ امن اديقع ةيقنت ءدب ىذ ءیداب تضفر دقف
 . هلل هتونب ءاعداو « مالسلا هيلع ىسيع هيلاتو « ثيلثتلا

 . هلل هتوئبو ىسيع ةيهولأو ثيللتلا ةديقع ( ) ١
 لصألا نم ٠١۹ . ١١١ ص ةسداسلا ةعبطلا ثيدخلا اعلا ق مالسإلا ٠ ثيمس لوتناک درفلو (۲ )

 . (اكيرمأ ء كرويوين ٠ روتنم ةسسؤم ةعبط ) ىزيلجنإلا

 . ٠٤۹ ص « دوم سابع ةجرت ؛ لابقإ دمع فيلات « ینیدلا رکفلا دیدجت ٭ باتک نع ( ۳ )

 ة زابو ١ یناطیربلا خرؤملا لوقب ایک شع سداسلا نرقلا لئاوآ یف مالسإلا یف لوعدلل اھم ابروآ ٹناک ( ) ٤

 نکلو ۾ ٠١١ ص ۲ ج ةرهاقلا عبط « ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةحرت ٩ ةيناسنإلا خيرات ملاعم » هباتك ىف

 . مالسرلا نع اهدصل اض ادهج تلذب ةسيلكلا
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 ىملعلا نيمدقتلل ىلع فوكعلاب ايدام ةمخضتم « ءاجرع ٠ ةراضح » تماقأو

 تقولا ف ديازتلا اهروفنو « حيحصلا نيدلا ف لوخدلا اهضفرب اًيسور ةريقف - ىداملاو

 مهراكفأو مهحاورأب دادبتسالاو رشبلا دابعتسا ىف همدختست ىذلا ةسينكلا نيد نم هتاذ

 . جور الب ةدام « ةراضحلا » كلت تحيبصأف « ممتاردقم لكو

 اهريمض ىّقنت نأ عطتست مل انآ مالسإلا اهضفرب ابرو هترسخ ام دشأ نم لعل نكلو

 . ةعيفرلا ةيناسنإلا لثملاو ميقلا ملاع ىف فافسإ نم ةينامورلا ةراضحل ا هيف هترذب اع

 ةياغلا » ةيقيقلا اهحور نع اعم « ةضهنلا ١ رصعل « ادار ١ للليفايكم ناک دقل

 . |Migh{ is Right j  یھ ةرقلا ٩ «١ ةايسولا ررعت

 دساف ررمض . . ىبروألا ريمضلا قايعأ نم زرب دقل . . غارف نم یللیفایکم اشن ملو
 ىه هرظن ف ةوقلا . ةيداملا هتحلصم ىلع لوصحلا لييس ىف « ميقلل » اًماعها ربعي ال

 مشالذإو نيرحآلا ىلع ناودعلل لب « هتنايصو قحلا ةيامل ال نكلو « ةبولطلا ةادألا
 . هلال مهدابعتساو

 ۔ یجولونکتلاو یملعلا نيمدقتلاب تحلستو توّقت یتلا ۔ حورلا هذه فیض اذإف
 برحلا حور اديج مسهفن نأ عيطتسنف طق ابروأ هنم فشت ل ىذلا ةسيبيلصلا دقح

 نم نيملسملا درطو « م 1٤۹۲ ماع ةطانرغ طوقس ذنم تأدب ىتلا ةيناثلا ةيبيلصلا

 ىف یبیلصلا رامعتسالا ءدبو ء ابابلا نم رمأب سلدنألا جراخ مهتقحالم مئ « سلدنألا

 . ىمالسإلا ماعلا

 : اسالاذنو اهلك ابرو مئاخس ةصالخ ىمالسإلا ماعلل ىبيلصلا رايعتسالا ناك دقل

 ةبلغ . . مهدابعتساو نيرحلآلا لالذإ ف ةبغرلا . . ةوقلاب ءالعتسالا . . ىبيلصلا دقحلا

 دقحلا ناكو .. ةعيفرلا ةيناسنإلا لتملاو ميقلا ملاع ىف فافسإلا . . ةيدالا حورلا

 . تالاذنلاو مئاخسلا ةيقب هءارو رجم ىذلآ « دئارلا » وه ىبيلصلا

 حباذملا تآدب دقف ٠ كسرملإو ةنسوبلاو ‹ برصلا هيف عقت ىذلا ناقلبلل ةبسلابو

 دونجا ىلع حباذملا رصتقت ملو . . « ريرحتلا برح ١ مهدنع ىمسي ام ذنم نيملسملل

 ناقلبلا لهأ نم نيملسملا ىلاهألا كلذك تلمش لب « ناقلبلا ىف نيدوجولا نييناثعلا

 وآ « نلت » ظفل مهيلع قلطي نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال نيذلا « مهسفنأ
 مالسإلاب « اونمآ » نيذلا دالبلا لهأ نم مهف ١ ءالخد » وأ « ءابرغ ١ وآ « نیرمعتسم#
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 دوجو دهشی اکو ۽ هلع ہائلقن یذلا صنلا یف تیمس لوتناک درفلو دهشی اک رھق ریغب
 تيقب ام داهطضاإ وآ رهق كانه ناك ول هنإف « مويلا ىتح دالبلا ىف ةيئارصنلا ةيبلغألا

 ! مويلا ىتح ةييلغألا هذه

 كلت ىدحإ الإ ةيلالا ةحبذملا امو « ةظحللا ىتح فقوتت ملو « حباذملا تأدب

 انرشأ اك اهيف نكلو . . اهمتاخسو ةيبروألا ةيبيلصلا تاراذق اهيف لثمتت ىتلا حباذملا

 . ةيشحو رثكأو ةوارض رثكأو ةسح رثكأ اهتلعج « ةفاضإ » لبق نم

 ءىشالو نيملسم مہئوك درجمل نيملسملا نوحبذي  هدوهو ناقلبلا ىراصن ناك دقل

 نيملسملا كئلوأب « حجبتلا » غلب دقف « ايفالسوغوي تككفت نآ دعب « مويلا امآ . . رحآ

 ةيقبك - اونركي نأ ىف - ضرألا ىف رشبلا لكل هب فرتعلا _ ىناسنإلا مهقح اوسرايي نأ

 !!! اهلظ تحت مهعمجت ةلقتسم ةلود  ايفالسوغوي اهيلإ تككفت ىتلا بوعشلا

 1! ةميرجلل اي
 ىف !؟ نيأو 1؟ ةيمالسإ ةلود !؟ نيملسملا الؤه حجبتلا لصي دحلا اذه ىلإ

 !؟ ةيبياصلا ايرو

 لمشت ىتلا « ةلماشلا ةلماكلا ةدابإلا نم لقأ اهبساني باقع اه سيل ةميرج اإ

 راصحلاو ‹ ىنابملل للماكلا ريمدتلاو <« خويشلاو بابشلاو لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا

 دعب ثثلاب ليثمتلاو « دعب لتقي مل نل عيوجتلاو هيوشتلإو بيذحعتلاو « ندملل للماشلا
 . فولألا تارشحب . . ءاسنلا باصتغإ كلذ قوفو . . لتقلا
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 . . برصلا ةصق كلت

 . < تافاضإ » ضعب عم ىلصألا هطخ ىلع كلذك وهف برغلا فقوم امأ

 ىف لبق نم لثمت « نيملسملاو مالسإال ىنويهصلا ىبيلصلا ءادعلا وه ىلصألا طخلا
 دنا ىف . . نيرمعتسملا مادقأ اهتسند ةيمالسإ ضرأ لك ىف هتاعاشيو رامعتسالا مئارج

 لامشلا فو « ةيعاج حباذم ىق نيملسملا نم فولألا تائم اودابأ نيذلإ ريلجنإلا دي ىلع

 نايلطلا دي ىلع ايبيل فو ۔ دیهش نویلملا دل ۔ ةصاخ رئازجا یف اسنرف دی ىلع یقیرفإلا

 )١ ( انغلسآ ایک ایدوہب قباسلا ایفالسوغوپ مکاح وتیت ناک .
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 ناكم للك فو .. دوهيلا دي ىلع نيطسلف ىفو « نييدنلوملا دي ىلع ايسينودنآ فو

 . رانلاو ديدحلاب هيلإ اواصي نأ اوعاطتسا
 . . ىمالسإلا ماعلا دالب لك ىف رصاعملا عقاولا ىهف « تافاضإلا » امآ

 نامزلا نم نيلماك نيترق « داهج » دعب . تنط دق ةينويهصلا ةيييلصلا تناك دقل

 دق انآ ۔ یرکفلا وزغلا اھیف اب دیکلا لتاسو لکو برحلا لئاسو لک هيف تمدختسا
 . . ضزألا ف ةمئاق هل موقت دعت ملف « دبألا لإ مالسإلا نم تصلخت

 . . كلذ نظت نأ اهقح نم ناكو

 مرقي نل هنآ نظلاب ىرخت ثيحب ءوسلا نم ةيلخادلا ىمالسإلا ماعلا لاوحأ تناك

 . . عايضلاإو ككفتلا . . فلختلاو فعضلا . . ةفارللاو لهجلا : ادبأ هتدهو نم

 اك اهلك ةئشأن « اهقفارم نم قفرم لك ىف ةمألا نايك ىف ةلغوتملا ضارمألا نم تارشعو
 اهاوتع نم هللا الإ هلإ ال غيرفت نم بتکلا نم هریغو ١ رصاعْلا انعقاو » باتك یف اتیب

 ديلاقتو « بسحف ناسللاب قطنت ةملك ىلإ اهوحتو <« ابعايضتقم نم تلفتلاو « ّيحلا
 . حورلا نم ةيواح

 ىف ةوقلاو ماكحإلاو ةقدلا نم رخآ بناج نم ىنويهصلا ىبيلصلا طيطختلا ناكو
 ةيبيلصلا تدكم « نامزلا نم نيرق لالخ ىقف . . نظلا كلذب ىرغي ثبحب ذيفتتلا

 لك لالتحإو < ةيمالسإلا ةلودلل ةيسايسلاو ةيركسعلا نيتوقلا ميطحت نم ةينويهصلا
 اأ هلك كلذ نم رطحتالاو « ةيبرعلا ةريزح ا نم ءازجأو ايكرت ادع ايف ةيمالسإلا ضرألا
 وزغلا قيرط نع نيملسملا نم ريثك بولق نم مالسإلا روذج عالتقا نم تنكمت

 .. مالسإلا نم لفغ اهولق نكلو « ةملسم ءاسأ لمحت لايجأ جيرختو «ىركقلا
 ىتلا تاهبشلا وه هنع هفرعت ام لکو « هتایضتقم نم اًنيش سرامت وآ « هفرعت داکتال

 وأ ميلحتلا جهانم قيرط نع ءاوس « سانلا بولق ف نوقرشتسملاو نورصنملا اهعرز
 ىلع تضق اأ ةينويهصلا ةيبيلصلا تنظ نيح هىنإف كلذلو . مالعإلا لئاسو
 لإ مھدنع لصپ داکی لہ ‹ نطلا اذه ديژي ام ايدل ناک دف « ةعجر ريخب مالسإرلا

 . نقيا ةجرد

 « رصاعملا اعلا لاوحأال ةيمالسإ ةيؤر * و ٩ ححصت نأ ىغبني ميهافم د تشش نإ ارقا ( 7

N 



 . راهعتسالا دض « تاروث » و « ةيررحت ١ تاكرح تماق هنآ حيحص

 ءىشب ةيرامعتسالا لودلا ترش  ىداليلا نيرشعلا  نرقلا اذه نم ركيم تقو فو

 رمالا ةساردب  ذئموي ةينويهصلا ةيبيلصلا ةميعز - ايناطيرب ىلإ تدهعف « قلقلا نم

 دروللا وهو < رمألا سردي نأ اهاجر نم دحاو ىلإ اهرودب هذه تدهعف « لحل ا جارتقاو

 بحعش كانه ١ : هيف لاق ىذلاو « م ۱۹١۷ ماع ريهشلا هريرقت بتك یذلا « نامرتب

 هتخل ( ىمالسإلا ماعلا نم ةييرعلا ةقطنلا دصقي ) جيلخلا ىلإ طيحملا نم نكسي دحاو

 ىف نآلا وهو « ةكرتشم هلاماو « كرتشم هيضامو « دحاو هنيدو « ةلصتم هضرأو « ةدحاو

 مث « !؟ قالمعلا ظقيتسا اذإ اًدْغ انل ثدحب ذأف « لملمتي ذخآ هنكلو « اتيديأ ةضبق

 نوكت ةليخد ةلود داجيإب « بحعشلا اذه لاصتا عطقن نأ انيلع بجي » : حرتقلا لحلا مدق

 نأ دارأ املك قالمعلا رخت <« ةكوشلا ةباثمب نوكتو « ةقطنلا لهآل ةودعو ال ةقيدص
 . !٠ ! ضهني

 اهيلإ راشأ ىتلا ةليخدلا ةلودلا ءاشئإل ريضحتلل ةغيئلا تاوطخلا لسا تآدرو

 ! م ۱۹۴۸ ماع اًمسر تنلعأ یتلاو . . ریرقتلا

 وهو « ارطح لقي ال رمآ ىلإ تدمع لب < « كلذب فتكت ل ةيتويهصلا ةييلمصلا نكلو

 ىمالسإ قلطنم نم اهلك تماق ىتلا « ةيررحتلا تاكرحلاو تاروثلا لقع تيتشت

 ىلإ تلوحتف « اهراطخأ نم دحتو « اهرفاظأ ملقت ‹ ىركفلا وزغلا نم اًباوثآ اهسابلإب

 حب اهلك شياعقت « ةيكارتشا » - تقولا نم ةرتف ىف - وأ ٩ ةيموق» وأ « ةينطو » تاكرح
 أ مالسإلا رطح اهنع دعبتو « ةينويهصلاو ةيبيلصلا حلاصم

 اذه نم مغرلا ىلع « عجأ ملاعللو « ةينويهصلا ةيبياصلل ىربكلا ةاجافملا نكلو

 !! ٤ ةيمالسإلا ةوحصلا ١ ىه تناك « هلك ديكلأ

 ًالضف دلوت نأ ةوحصلل نكمي هنأ - مهسفنأ « نوملسملا » الو _ قدصي دحأ نكي م

 ! شيعت نأ نع

 اولواحو " نوقفانملاو نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا . ىدبألا ودعلا داقحأ تكرحتو

 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةعماج لا تاروشنم نم ةيبرعلا ىلإ اجرتم الماك ريرقتلا صن عجار( 1

 . ةصاح لأوطلا روسلاو 8 ةيلدملا روسلا نم رك ىف اًقرفتمو امت ةعبزألا ءا دعا اله کد دری ( ) ٢
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 دآولا ىلع ىصعتسي وه اذإف « بشي نأ لبق ديلولا ودي نأ مه ةحاحلا لئاسولا لكب
 . . موي دعب اموی ناقعاضتي هرطخر هنآش اذإو <« ضزرألا یف دتمی هب اذإو

 . هءايح كلذك دقفو « هلقع ودعلا دقف ذقدنع

 ! « فوشكملا ىلع ١ برحلا تحعبصأو
 فوشكللا هفقوم فقوف . . كلذ ىلع برغلاإو كسرهإو ةتسوبلا ةحبذم تءاجو

 . . راتس لك نم ىراعلا

 . . !ديدج رمأالا سيل

 الك قالمعلا زت « ةكوشلا ةباثمب نوكتل ةينويهصلا ةيبيلصلا اممدجوأ ىتلا ىليئارسإ
 درشتو نجستو « مهضرأ بهنتو ٠ سضزألا باحصأ نيينيطسلفلا لتقت  ضهني نأ دارأ

 درج عنمتل  وتيفلا » قح لمعتست « نمآلا سلجم ىف داصرملاب ضقت اكيرمأو « بذعتو
 ىنيطسلفلا بعشلا ماق اذإ امأ . . لاحلا عقاو ىف رخؤت الو مدقت ال ىتلا ةيوفشلا ةنادإلا

 ركعث ١ ىتلا ةضافتنالا ىلع ءاضقلل رمأتت اهلك ايندلاف - ةراجحلاب - هسفن نع عفادي

 !! « مالسلا فص

 اهدمت اكيرمأو « ةيجولويبلاو ‹ ةيئايميكلاو « ةيووتلا ةحلسألا عتصت ليثارسإو
 نئازخو « اهاإومأ نئازح اه حتفتو ‹ ةيجولونكتلا ةربخلا نم ديزمو « حالسلا نم ديزمب
 ناودعلا دض مهسفنأ نع عافدلا لئاسو كلت نم - ةينالع - برعلا عن مث « اهرارسأ

 ! رمتسملا ىليئارسرلا
 براجتلا نم دحلا ةدهاعم ىلع عيقوتلا ضفرتو « ةيوونلا ةحلسألا عتصت دنهل

 ىقلتت ناتسكابو « اهتعطاقمب ددهب ىتح وأ « اهعطاقي وأ « اهمولي دحأ الو « ةيوونلا
 ىووتلا حالسلا تاجرد ىندآ ىلإ لوصولا ةلواع نع فكت مل اذإ اكيرمآ نم تادیدهتلا

 ! ىدنملا ديدهتلا نم اهسفن ةيامحح لقألا ىلع عيطتستل

 مهددع ةدايز نم دحبلل نيملسملا لاجرلل ىرابجإ ميقعتب ةلودلا موقت دنهأ فو

 ةطرشلا ءىجتو < ءايحأ اهله ىلع اهقيرحتو ةيمالسإللا ىرقلا ةجاهمب « سودنهملا موقيو

 رمألا اذه رركتيو ! بخشا ثادحإ ةمهتب ةقرتحملا ىرقلا نم نيرافلا ىلع رانلا قلطتف
 نا لخدتت الو « لتاقلا تمصلا ةرمإؤم سراي ىملاعلا مالعإلاو تارمو تنارمو تمارم
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 هذه ركنتسي نمألا سلج الو « ممآلا ةئيه ىف دحاو توص عفتري الو <  ناسنإإلا قوقح

 كرستتو ء رداهلإ ىكيرمأالا بضخلا نم ةنحش نادرسلا ىقلتي اهنيب ؛ ةيشحولا ةيربربلا

 مالسإلا ءادعأ باسل سسجتلاب معا اينارصن اًنادوس نأال ‹ ناسنإلا قوقح نا
 !؟ سوساجل ا مدعيأ 1! ةيربربلل اي ! مادعإلاب هيلع مكحف « ةمكحملا هتنادأو « مكوحو

 . . نيلايكمب ليكلا ثدسع ائاد . . اهريغ یو . . اهربغ فو . . اهریغ فو

 ! فوشکملا ىلعو
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 لك نم ريثكب ًاوسأ كسرهإو ةنسوبلا ةحبذم نم برخلا فقومف هلك كلذ عمو
 ! سخأ سيسخلا لذاختلاو . . عشبأ ةحبذملا . نيملسملا دض ةزاحنملا ةقباسلا هفقاوم

 . ءاسن بصتغت وأ لافطأ وأ ءاسن وأ لاجر حبي نأ نود دحاو موي رمي ال

 . . دح لك هزواجتو « ثدحم ام ةعانشل « تكسي نأ كلمب ال هتاذ زاحتملا مالعإلاو

 ! برغلا ف دحآ كرحتپ ال كلذ عمو

 ! نوکرحتي لب ! الک

 ! ! مهسفنأ نع اوعفاديل نييونسوبلل حالسلا لوصو عنمل نوكرحستي
 ؟ اله لحم ام

 بيذعتلاو حبذلاإو لتقلا ىف اورمتسا . . برصلا اأ اورمتسا : ةحرصلا ةغللاي هانعم

 ايف رارمتسالا نع مكقوعي قئاع ىآ عئمنل داصرلاب نوفقاو نحنو « ريمدتلاو ديرشتلاو
 حيلستب بلاطي نمألا سلجم وأ ممألا ةئيه ىف عفتري توص یآ تکسنس ! هیف متنآ
 نم مكعلمي حالسب - ةيقح مهدت نأ لواحت ةهج ىآ ىلع طغضنس ! نييونسوبلا

 اننإ ! دحأ نم لخدتلا اوشخغ ال . . مكعسو ىف ام لك اولعفا . . اونثمطا . . مهتدابإ

 ! مکتاوطحخ كرابت

 لخدتن دقف ‹ مکدقحو اندقح یفشی ام متشقحو مکفادهآ متغلہ مکنآ یرن نیحو

 ام ىفك داهشألا سوءر ىلع مكل لوقنل « نيرهاظ لذاختو قطابت ىف . . ةياهنلا ىف

 لحب » مکتآفاکم بلطن مث !! متلعف اب مکل اینه : رسلا یف مکل لوقنلو !متلعف
 !! ٩ مکپساکم 2 لع مکل یقہی ٩ یملس

 يک هک هک
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 ! سردلا اذه یف هزاربإ تدرآ ام لک وه سیل - هتعاشب لع -اذه لک

 ءاسأ نولمحم نمم . . برغلا دابع فقاوم ىلإ رشأ نأ سيردلا اذه ىف تدر اإ

 اه ركقي اب الإ رکفت ال ‹ یرکفلا وزغلا راثاب ةءوبوم لحادلا نم مهبولقو ‹ء ةيمالسإ

 . برخلا اهضرحي ايك الإ ةروصلا ىرت الو « برخلا

 ةمصو لثمي ىذلا < ىزخملا فاشكنالا اذه برغلا فشكنا امدعب مويلا مهفقوم ام

 تکست مث « شوحولا ءالوه لشم اهئاوطآ ف لمحت ىتلا « اهلك ةيرشبلا نيج ىف راع
 ؟ توکسلا اذه مهیلع

 نولظیو « هتحفرو هلبنو هرضحتو همدقتو برغلا ةمظع نع نوملکتي نولظیس له

 مهو ةرماؤلا نإ نولوقيو <« مالسإلا دض برخلا ةرماؤم نع ثدحتي نم نوركتتسي

 ؟ ةقيقحلا ىف هل دوج وال

 بيبطلا هسلجأف « هراصبإ ةوق هل صحفيل نويعلا بيبط ىلإ بهذ اجر نأ ىكجم

 لاسو اهنم ةنيعم ةمالع ىلإ راشأو « راصبإلا ةوق اہ صحفي ىتلا تامالعلا ةلابق

 نيأ : ةطاسيب لجرلا لاقف ؟ راسيلا ىلإ مأ نيميلا ىلإ ىهأ . . ةمالعلا هذه : لجرلا

 ىلع ةدوجولا ىه هذه ؟ اهاإرت الآ : ةشهد ىف بيبطلا هل لاقف !؟ تامالعلا ىع

 ! ؟ اضيأ رادج دجوي لهو : لجرلا لاقف ؟رادا

 م هتاذ رادحلا نإ مآ !؟ « تامالعلا » مف تدب له ؟ مويلا برغلا داع فقوم اف

 ! دعب مه حضي
 هتف و هتمرکو ناأسنأإلا ةميق تسفر شک و u برخلا ف ةيطارقميدلا نع نوثدحتب

 نإ ! معن مه لوقنس (رثك لدج نوديو . ةعورشملا هقوقحو ىناسنإللا هنايك

 تانا ضو اقوقح هتوف دوجولا قح « بعشلا ١ تطعأ دق  مهدنع - ةيطارقميدلا

 ۰ هيلع یدتعی نآ دحآ كلم ال اًنایک < درفلل » تلعجو لبق نم اہ متمتی نکی م

 عرمدلاو ءامدلاب بعشلا اهات دق تاناضلاو قوقحلا هذه نوك نع رظنلا فرصبو

 بانك نم ٠ ةيطارقميدلا لصف ىف اهنم مالسإلا فقومو امايباميإو ةيطارقميدلا تايباس نع تثدحت( )١
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 نلو هل تكس نل « رحآلا » نآ ىدتعي نأ دارأ نم ملع یتح اًسسار اًفرع حبصت م اأو
 ةيطارقميد  ةياهنلا ىف  اإف ‹« اذه نع رظنلا فرصب . . هيلع ناودعلا نم هنكمي

 < رجلا » هدحو وه هسقن ربتعي ىذلا ميدقلا ىنامورلا كلذ ليلس « < ضيبالا لجرلا»

 ! عاتملا هل اورسييو « ديسلا حلاصم اومدخي نأ مهتمهم « ديبع بوعشلا ةيقبو

 تسيل ديكأتلا هجو ىلع ىهف -  برغلإ ىف - سانلا لكل اآ الدجانملس اذإو
 سفن كانه نوملسملا ذختا نيحف « ناهذألا ىف ةلئام تلاز ام رثازملا ةيضقو ! نيملسملل

 قح مهيطعت ىتلا ةيبلغالاب  ةرح تاباختنإ ىف  اوزافو ء'”برغلا هکلسي ىذلا لیبسلا

 هنأب ةينالع اسنرف تددهو « رطخلا ةرافص قلطي هلك برغلا ماق « ةطلسلا ىلإ لوصولا

 ! ! رئازح ا ىلإ لزنيس ىسنرفلا شيلا نؤف رئارملا ف ةيمالسإ ةموكح تماق اذإ

 سفن ىف هنأ ملعت ىذلا كاخأ مرتع نأ ىسفتلا ىقرلاو ةراضحلا سايقم سيل

 نأ ىقيقلا سايقملا انإ . . هيلع تنآ كلمت ام قوقحلا نم كيلع كلمي هنأو « كعضو

 . كنود اوناك وأ كعضو ىف اوناك ءاوس سائلا لكل ىح ا اذه ىطعت

 : اولاقف « ةحرلا ىلع مهضحب هتباححص ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر ثدحت

 هبحاص مكدحأ ةحرب سيل : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ! ميحر انلك « هللا لوسراي

 ." « سانلا رئاس ةمحرب ان

 تسيلو .. ناسنإلا ةيناسنإ دكؤي ىذلا « قحلا ىراضحلا رايعملا وه اذه

 نم ةصاخ نيملسملا ىلعو ء نيرحلالا ىلع ةمرحملا « ضيبأالا لجرلا ١ ةيطارقميد

 . ١ نيرحالا» للك نيب

 ؟ نولوقيس مهاسع امو ؟ مويلا مهفقوم ام . . برغلا داّبع ىلإ دوعنو

 ىف نينوللا دهطضت يتلا ةيرصنعلا ةموكحلل ايناطيرب دييأثو اكيرمأ ىف نيئوللا ةيضق كلذ بكي ( ) ١
 . ايقيرفآ بوج

 قلازم نم اهيف ايع الضق « نييمالسإلل ةبسئلاب ادودسم اًقيرط لث ةيطارقميدلا ةبعل نإ اأرم لبق نم الق ( ۲ )
 . * رصاعملا انعقاو ١ باتك نم ٩ ةيمااسإللا ةوحصلا 2 لصف تتش نإ رظنإ « ةيدقع

 . حيحصلا لاجر هاجر : ىمليما لاقو ىنارطلا هجرخأ ( ) ١



 ىف اکیرمآ ةعمس هتءاس نیم ْ یکیرمآ لجر ردصأ _ مانتیف برح مایآ ۔ تاوتس ذنم

 هيف ددنی" ۲1۵ العار ۂصمعجنعھص هجرلا حیبقلا یکیرمالا * : هایس اباتک ‹ جراخلا

 . اكيرمأل ةنيشم هرظن ف اهآر ىتلا ةئطاخلا تايكولسلاب

 جرخي اًعاجش ابرو اجر دجن نآ - كسرملاو ةنسوبلا حباذم دعب - عمطت لسه

 ةيضق ىف نوكي ام حبقأ رهظ ىذلا « حسيبقلا اسههجوو ةيبروألا ةيبيلصلا نع اًباتك
 ؟ فاسرملاو ةنسوبلا

 نم ۾ برغل حلاكلا هجولا نع بتکی رحنا عاجش للجد كانه نوكي نأ عمطن لهو

 نوکی نأ دعب « هتعفرو هلیټو « هتراضحو همدقتو « برغلاب نیعودخ انم اوناک نیذلا نیب

 !؟ رادحلا قوف ةحضاولا « تامالعلا » ىأرف « هترصب حتف دق هللا
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 الخلا عي رط





 صالخلا قيرط

 اهيلع ءادعألا بلاكتو « لذلاإو ناومأ نم هيف ىه اع حورخلل ةمألا ذم قتيرط ال

 هللا الإ هلإ ال ةقيقح ىلإ ةدوعلا « مالسإلا لإ ةدوعلا الإ ٠ اوف لک نم

 هلإالب اهكسمت ىدمہ ئاد اًطبترم ناک لوألا سردلا یف انیب ایک ۔ ملا ہذھ خیرات نإ

 روذجلا ىه « هللا لوسر دمحم < هللا الإ هلإ ال نآ كلذ « اهتايضتقمب لمعلاو « هللا الإ

 : نيكمتلاو ةوقلاو ةايللا اهحنغو < ضزألا ىف ةمآلا هذه تبشت ىتلا

 ىف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك ًالثم هلا برض فيك رت لأ

 . € نوركذتب مهلعل سانلل لاثمألا هلا برضيو ابر نذإب نيح لك اهلكأ ىتؤت #ءاسلا

 . [ ۲۲_۲٠ : ناتیآلا « میهاربإ ةروس ]

 لکب كلذك ىه تناك نإو «ةمللا هذه « ةيجراتلا روذحلا :١ اإ طقف لوقن انسلو

 هلإال»تمزال ام رادقمب هلك خيراتلا یف ةمآ مزال إدبم الو ةركف الو ءىش نم امف « دیکأت

 تسيل اهنكلو . نامزلا نم اًترق رشع ةعبرأ نم رثكأ . . ةيمالسإلا ةمالا خيرات « هللا الإ

 . . اًيضام اًتيرات تسيل « هللا الإ هلإ ال » نآل هيلع فراعتلا ىنعملاب ةيخت رات وذج طقف

 اهتقيقح ىلع اهيف ذحؤت ةظح لك ىق اًدبأ ةرضاح-« ةلعافةوق ىه اينإ . . «اًارت» تسيل
 . كلذك روظنملا لبقتسملا لكشتو ضاحلا لكشت ةوق .اهاضتقمب سانا لمعيو

 : « اًنارت ١ مہماتک اوذختا مہنآ لیئارسإ ینہ ىلع هللا باع دقل

 نولوقيو ىندآلا اذه ضرع نودخأپ باتکلا اورو فلخ مهدعب نم فلخف #

 هلا ىلع اولوقي الآ باتكلا قاثيم مهبلع ذخؤي أ هوذخأب هلم ضرع مہأي نإو انل رضعيس

 . ( نولقعت الف نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلا رادلاو هيف ام اوسردو قلا الإ

 . [ ١١۹ : ةيآلا « فارعألا ةروس ]
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 مہباتک سیلو « مهنع هوثرو مهدادجأو مهتابآ باتک هوربتعا ینعی ياتکلإ اورو

 « المس ١ هللا مهأمس دقلو . . دادجالاو ءابالا مزتلي ناك اک هیف ءاج اب نومزتلی یذلا مه

 لعاوصرحو باتكلا ميلاعت اوسن مهب مهفصوو - نيسلا فلا وه ةغللا ىف فلا

 هللا لزنأ ام ةفلاخ ىلإ مهب ىدؤي صرحلا اذه نأب مهتفرعم عمو . ايندلا ةايحلا ضرع

 رقغيس : نولوقي مهنإف « ايندلا مہعايح ف اہوبکترب ایاطح هده نآو « باتكلا ىف مهيلإ

 ىف اوعقي نأ مهيلع الف مح هللا ةرفغم ىضتقمب مه ةنومضم ةنلا تماد امو ! انل

 ! ماثآلاو اياطخلا

 فلخلا اذه نع رحألا اهدهع ىف ثك ةيمالسإلا ةمألا عضو فلتخم له یرت

 !؟ هلأ باتك ف فوصوملا

 !؟ هاضتقم ريغب اولمعي ملأ !؟ هفیلاکت نم اوتلفتی ملا !؟ ٩ اثارت ١ مہباتک اوذختی ما

 بر كبر نإ : اولاق وأ ! ميحر روفغ كبر ! ريخب دمحم ةمأ : اولاق اوركذ اذإ مث
 !! ءیش كمېي الف نایإلاب ماع كبلق ماد امو ءبولق

 قف هب اولمحیل دادجالإو ءابكال لزنآ باتكلا نإ ةحارص مهنم قيرف لقي لآ لب

 تبراص دق ٩ روطتلا » ىضتقمب - مهال « هيف ءاج ايب نيمزلم اوسيلف مه امأ «مہنامز

 1؟ فلتخ جهنمو « ةفلتخ ةير مه

 قاحللا نع رصاق جهنمو « ةيجمشو ةوادبو « رخأتو ةيعجر هنإ مهنم قيرف لقي مآ
 ! ؟ رصتنملا رفاظلا ةيرشبلا بكرب

 ةليخد ىف كلذ نوملعي مهو - نيدلا ةرثاد نم نوجرخي كلذب مآب اوركذ اذإ مث
 فلاغ مكفلاخ املك وأ ! للاب نونمؤم نوملسم نحن لب : نیحجبتم اولاق  مهسفنآ

 !؟ نيدلا نم هومتجرحخأ

 !؟ ليئارسإ ىنب نم ییسلا ۲ فلا » كلذ نع ثك رمألا فلتخي له
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 ىف نيملسملل هللا اهنيب ىتلا ةينابرلا ننسلا نع ابيرغ ةيمالسإلا ةمألل عقو ام نكي رل
 تدقف سوفنلا كلت نأل « مهسوفن ىلع اًجيرغ ناك ثادحألا عقو ْنكلو . باتكلا

 . هيناعل اهربدتو باتكلاب اهكاسمتسا فعض نيح « نثسلا كلتب اهيعو



 نإ مکسفنآ دنع نم وه لق اذه ینآ متلق اھیللم مدبصآ دق ةبيصم مكتباصأ الو
 . هلا نذإبف ناعما ىقتلا موي مكباصأ امو #* ريدق ءىش لک ىلع هللا

 . [ ۱١١ « ۱١١ : ناعیآلا « نارمع لآ ةروس ]1

 لوسر رم نوفلاخ اودوعي ملف « ذئمؤي سردلا نوملسملا ىعو دقو . ملسو هيلع هللا لص

 ىتلا ةنسلا مهتقحل دقف « !اوقرحنإو اوسنو اوتلفت نيح امأ . ملسو هيلع هللا للص « هللا

 . . مهدالب ءادعألا لتحاو < ىباحت الو لماہتال

 ةرورسفب نوداني مهنم قسيرف ماق « مسهدالب ىف ودنعلا مادقأ عقو مهلهذأ نيحو

 ف وأ - ینیدلا جهن ا ذہن ةرورضب اودانف ! « نيحلصم » خيراتلا ىف اوسو « «حالصإللا»

 ةايلاو ركفلا ىف ىبرغلا جهنملا ذاختإو  رئاعشلاو داقتعالا ةرثاد ىف هرصح ليلقلا

 ! . . فلختلا راثآ ةئازإو ةوقلا ىلع لوصحلاو رضحتلاو مدقتلا لجأ نم « كولسلاو

 نم رهظم لك ذاختا ىلع اهيف نولماعلا لمع « نامزلا نم نانرق كلذ ىلع رمو
 دهحل ةيئاهنلا ةليصحلا تناك !ذاف . . دوشنملا لمألا ىلإ اولصيل ةيبرخلا ةايحلا رهاظم

 !؟ نامرلا نم نينرقلا

 . نيطسلف ىف دوهيلا

 . كسرشإو ةنسوبلا ىف برصلا

 ٤ رسک کو دنضأ یف دونمآ

 . . ناکم لک ف . مهریغو . . مهریغو

 یعانصلاو ىملعلا فلختلا ىف قراغ « هينذآ ىلإ نويدلا ىف قراغ یمالسإلا ملاعلاو

 ف فراغ« هلک فللذ قوفو . . ةيعبتلا ىف فراغ < رقفلا ف فراش < یجولوکتلاو

 . ىقلخا داسفلا

 ! ٤ تاحال ١ تق ء ةفيقحسو

 نم عئاضب كانه . . تارابعو نابم كانه . . تاراشتساو لاومأ كانه . . ثانويزفيلتو

 . ( تأملعتم و ١ نوملعتم # كاتهو . . عاونألا لك
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 نأ دقتعي هنآال ! ءاشخي الو <« هلك كلذل مت ال ىنويهصلا ىبيلصلا ودعلا نكلو

 ٠ حتفي اع رثكآ قلخي وهو ! قلغأ ءاش اذإو حتف ءاش اذإ . . هدي یف هلک كلذ حیتاغم

 ! فعضلا ىلإ ىدؤي ام حتفيو ةوقلا ىلإ ىدؤي ام قلغي ديدحتلاب وأ

 ! مه عفادملا عيبي ىذلا وه هنأل ؟ نيملسملا دنع اًعفدم مك : ىصحم ال هنإف كلذل

 ! هفقوأ ددعلا داز اذإف

 وزغلاب - لكشي ىذلا وه هنأل ؟ ةعماج مكو مهدنع ةسردم مك : ىصحب الو

 ! نيملعلاو اهيف نيملعتلا لوقع ۔ ىركفلا

 نأ همو « تارايسلا لإ ردصي ىذلا وه هنأال ؟ مهدنع ةرايس مک : یصحپ الو

 جعزني الف ! ردق ربکآ مهاومآ نم اهیف كلهتسیو < حبرلا ريكأ اهنم حبريل اهددع دادزی

 ! رسی لب اہتدایز نم

 مكو « ةمئاق ةيمالسإ ةعاج مك _ فصوي ال قنحو « ةغلاب ةقدب  ىصحم هنكلو

 وه ءىش لك لبق اذه نآ ملعي هنأل . . تبجحت ةاتف مكو « مزتلا اًباش مكو ؟ اهعابتأ

 ! باسحلا هل لمعي ىذلا « ىقيقحلا ةوقلا ردصم

 . € مهءانبأ نوفرعي اک هنوفرعي باتکلا مهانیتآ نیذلا#
 . [ ١٠٤١١ : ةيآلا ءةرقبلا ةروس ]
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 اهفرعي ىتلا ةقيقحلا هذه  نيقيلا ةجرد ىلإ - فرعت نأ ةيمالسإلا ةمألا نم بولما

 هللا الإ هلإ الب قداصلا ناميإلا وه ةيقيقحلا ةوقلا عبنم نآ : نيقيلا ةجرد ىلإ برخلا

 تابابدلاو عفادملا حبصت ذقدنع .. هللا الإ هلإ ال تايضتقمب قداصلا لمعلاو

 تاراشتسالاو لاومالاو < تالصاوملاو « قرطلاو « تاعماحلإو « سرادملاو « تارثاطلاو
 . داسفإ ةادأ الو ‹ ةنيز ةادأ ال <« ةيقيقح ةوق ةادآ

 مكاح انل اهاور ىتلا ةصقلا كلت ١ ححصت نأ ىغبني ميهافم » باتك ىف ترکذ

 ضرألا ىف اط تلحد هترايس نآل دوهيلا رسآ ىف عقو نح « م ۱۹٦۷ ماعل ةرغ عاطق

 كانه لازي امأ : هنع هلأس ام وأ ناكف « هبوجتسي ىدوهيلا طباضلا ذحآف « ةبصتغللا

 . باتکلا نم ٠١١ س جار ( ۱ )
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 اذا نكلو دجوي ال ! ال : هل لاق !؟ نيملسملا نارحإلا نم طابض ىرصلا شيلا ىف

 نم نانثا فقوأ نيح ۱۹۵٩ ماع ثٿدح ام یسنن نآ عیطتسن ال اننإ : لاق ؟ لاست

 ىتح“ التم رم مامآ ةلماك تاعاس تس ىدوهيلا فحزلا نيملسملا ناوحإللا طابضلا

 أ (ھیعفدم ىلع اتام

  مهدئعف  هتاذ ف عفدلا نوشخي ال دوهيلا نإ : ةصقلا ىلع اقيلعت كانه تلقو

 هبلق نوكي نيح « عفدملا ءارو ضقاولا لجرلا نوفاخن مهنكلو ! هنم ىوقآ وه ام  (تاد
 ! هللا الإ هلإ الب اًقلعتم

ê #* #* 

 ىغو . . هيف ىه ام لك نم ةمألا هذه حرخملا ىه هللا الإ هلإ الل ةقداصلا ةدوعلا نإ

 . . يبس لكب اود لوح نأ لواجو ىنويهصلا ىبيلصلا ودعلا اهرذحم ىثلآ ىه

 قرطلاو ٠ تاعماجلاو سرادلا لمهن نأ ةرم نم رثكأ انلق اك كلذ ىنعم سلو

 .. * ةيراضحلا » و ةيفاقنلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقألا ةيمدتلا لئاسوو ٠ تالصإوملاو

 هللا ىلص « لوسرلا لقي ملو ! لقاع هب لوقي ال روصت اذهف ! مهدئاقع سانلل ححبصتل

 مكشاعم اوكرتا : مهيبري وهو - مهيلع هللا ناوضر - ماركلا هتباحصل « ملسو هيلع

 اوملعتت الو « نولكأت ال اًعايج مكسفنأو مكءاسنو مكلافطأ اوكرتإو « هبلط ىف !اوعستال

 نايإلا ىلع مكيبرأو « مكتديقع مكل ححصأ ىتح للمعب اوموقت الو « ةعتص
 دحأ نأل « هلك ىعيبطلا مهطاشنب نوموقي مهو مهيبريو مهملعي ناك انإ ! ميجا

 ! رحنآلا نم ليدب وه نيرمألا دحأ الو ! رحآلا متي ىتح فقوتي ال نيرمألا

 ىف متت ةفرعملاف « بسحف اهفرعت نأ ال « اهنقيتت نأ لإ ةمألا ماتحت ةقيقحلا هذه

 . . اهفرع ىذلا ناسنإلا كرمت الو < كرحتت ال ةنكاس كانه ىقبت دق اهنكلو «نهذلا

 بصت ىتلا فراعطلاك « ةينهذ ةفرعم لك ةعيبطكو « هلك خيراتلا ف « ةفسلفلا» ةعيبطك

 ! تاعماح او سرأادلا ف بالطلا ناهذأ ىف

 بلقلا لإ نهألا نم لقتني نإ . . < ةفرعلاك » نهذلا ىف عبقي ال هنإف « نيقيلا » امأ

 اذهو . . ىعقاو ولس ىلإ لوحتي مث « بلقلا هب قفخب اًنادجو حبصيف « هيف قمعتيف

 . هنم رت نآ شویجلل دبالو ةرعو لابج نیہ عفی ءانیس ةريزج هبش یف رم ( ۱)



 ناوضر ۔ هباحصآ یبرپ وهو « ملسو هيلع هللا یلص <« هللا لوسر هلعفی ناک یذلا

 . . مهيلع هللا

 . هيلإ ةمألا جاتحت ىذلا اذهو

 دق ؟')ةيلاحلا مالسإلا ةبرغ ىف اهضحب ناك نإو . . ةفورعم مالسإلا «٠ فراعم ١ نإ

 ىذلاء « عقاولا رمألا » لقثو ىركفلا وزغلا ريثأت ةدش نم« ناهذألا ىلع اتيرغ حبصأ

 ةأرملا ريرحت ةيضقو <« ةعيرشلا ميكحت ةيضقك . . نيملسملا ىلع ةرصاعملا ةيلهاجلا هتضرف

 ‹ برغلل ةيسايسلا ةيعبتلاو ةيفاقثلأ ةيعبتلا اياضقو < ىوبرلا داصتقالا ةيضقو ( ! )

 ةيرقلاك حبصأ ىذلا ماعلا ةيضقو « « ةيلودلا لفاحملا ١ ةيضقو <« داهملا ةيضقو

 . خلإ . . !ةدحلأولا

 ةيمالسإلا ةقيقلا نايبل اهلك اياضقلا هذه ىف نويمالسإلا باتكلا بتكي نأ سأب الو

 ىركفلا وزغلا ىلع تبرت یتلا لایجألا ناهذآ ىف اهاشغ ىذلا شبغلا ةلازإو « اهيف

 ةمزاللا « ةفرعلا » ثادحإ لجأ نم كلذو . . هعقإو مالسإلا مكب ال ماع ىف تآشتو

 . مالسإلا قتاقحب

 . . ىفكت ال ۔اتقلسآ [ک ۔اھدحو ةفرعلا نکلو

 . نيقي ىلإ ةفرعلا لوحتت نآ ديال

 . مالسإلا ىلع ةمأالا ةيبرت نم ديال

 . ةوعدلا هجإوت ىتلا ةيقيقلا ةلكشملا ىه هذهو

 مخضأ هل بولطملا دهحلاو « سانلا نم ريثك هروصتي ام ريثكب مخضأ رمألا نإ
 . سائلا نم رک هروصتپ ام ریٹکب

 « بناوت » ةعضب وأ « كانه وأ انه قلطنت تاصاصر عضب ةلكشملا لم ىفكي نل هنإ

 ! هللا لزنآ ام ريخب عشت ىتلا ةيعيرشتلا سلاجملا ىف نوكراشي نييمالسإلا نم
 ةعضب وآ ةيمالسإلا ةايحلا نم دساف بناج حالصإ درج تسيل ةلكشملا نأ كلذ

 . ملسم هجرخأ ١ ءابرخلل ىيوطف « أدب اك بیرغ دوعیسو ابیرغ مالسإلا أدب :٠ ماسلاو ةالصلا هيلع لوي( ) ١
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 نم سلجم ىف ةبضاغ ةحيص اهحلصت وأ « ةبضاغ ةصاصر اهحلصتف « ةدودحم بناوج
 . عيرشتلا سلاجم

 جاتو « بص ىلإ جاتحيو « دهج ىلإ جاتحي رمأ كلذو . . ةمأ ءانب ةداعإ ةلكشم اهنإ

 نم ةمآ ةيبرت نكمي ال هنآ هتاذ تقولا ىف ملعنل انإو . ليوط سفن لإ جاتحيو « درجت ىلإ
 هللا لص « هللا لوسرو . . ةمأ ىأ دارفآ نم درف لك ةيبرت نكمي الو « ةدحاو ةعفد ممألا
 ةعفد هتمأ بري مل - خيراتلا ف برم مظعأو « خيراتلا ىف دئاق مظعأ - « ملسو هيلع

 ‹نوطبثلاو ناميإلا فاعض هتمأ ىف تاك دقو . . هتمأ دارفأ نم درف لك تري ملو « ةدحأو

 ةيندملا روسلا ىف مهفاصوأو مهركذ درو نم مهريغو « نولقاثملاو ٠ نوتطبملاو « نوقوحملاو
 . . هللا باتک نم

 . . نابنبلأ ةكساعملا ةي وقلا نايإللا ةخسارلا ةبلصلا ةدعاقلا . . ةدعاقلا ىبر هنكلو

 نع ردصي ىذلا قرشا عاعشإلابو « ةحلاصلا ةودقلاب ةمألا ةيقب تبر ةدعاقلاو

 . " نايإللا ةخسارلا ةيفاصلا سوفنلأ

 ةبرغلا هب ليزنل < مالسإلل ىلوألا ةبرغلا لازآ ىذلا جهنملا تاذل مويلا جاتحنو

 هللا ىلص ء هللا دبع نب دمحم « هلك خيراتلا ىف قلخا مظعآب كلذ ىف نيدتقم « ةيناثلا

 : ملسو هيلع

 ركذو رخآآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل#
 . % شک هللا

 . [ ۴١ : ةيالا « بازحتلا ةروس ]

 . هتباتك رسيي نأ هلا وجرأ ٩ سالا وعدت فيك ١ ناولعب باثک رادصإ ةيئلا ىف ( ) ١
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 متسول لبقتسملا





 مالسإلل ليقتسملا

 ىلإ ٠ ضرألا لك ىف نيملسملا هجاوت ىتلا ةدابإلا برح ىلإ سانلا ضعب رظني
 كات ىتلا تارماؤلاو ء مالسإلا دض ىنئولا ىنويهصلا ىييلصلا « ىلاعلا لتكتلا

 . ةيعاتجالاو ةيفاقئلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدعصألا لك ىلع ىناطيش طيطختب
 !؟ ضزالا ىف لبقتسم مالسإال له : نولوقيو « مجويع ىف ايندلا دوستف

 اهراث ىتؤت ىتح ةوحصلا هعطقت نأ بجي ىذلا ليوطلا راوشملا نع انثدحت اذإ مث

 دهجلا لذب ىلع ةرباثمو سقت لوطو درجنو ةانأو ربص نم هيلإ جاتحت امو « ةحيحصلا
 لب نورظتني ال ءادعأالاف ء اًعیرس الح دیرن : لوقی مهضعب . . سائلا نم ریتک ففأتی

 نودیبرسو مہعاططخ انحاتجتسف عیرس لح نع ثحبت م نو ؛ موی لک مہتاب رض یلاوتت
 ةسايسلل لاج كانه لهو : نولوقي نورخأإو . . مهيلع درلا نم اوئكمتي نأ لبق نيملسلا

 نم ةفئاط تءاج [لكو « ناكم لك ىف اهدشأ ىلع ةرئاد برحلاو « دمألا ةليوطلا

 لتقلاب امإو ديرشتلاو بيذعتلاو نجسلاب امإ < تديبأ مالسإلا ىلإ تهجتاف بابشلا
 !؟ راثلا لصحتت ىو ‹ ةدوشنملا ةيبرتلل ةصرفلا ىتأتت ىتآف « رشابملا

 ! مالسإلل ليقتسملا نإ : لوقن هلك كلذ نم مغرلا ىلعو

 أ نیيعقاو دج نييعقاو لب ! نيلاح الو ٠ بيغلاب اجر ال . . نينئمطم اهوقن

 ةوحصلا نودمي نيذلا مه « نيينثولا هءافلحو « ىنويهصلا ىبيلصلا برغلا نإ

 بصي ام دض ةعانلا بستكتلو « دنشيو اهدوع بلصيلو ٠ شيعتل اه ةمزاللا ةوقلاب
 أ تأدہبلا نم اهيلع

 یف اططش ودبي دق لہ « ضعب عم هضعب اًضقانتم ةلهو لوأل مالكلا اذه ودبي دقو
 ! عقاولا ىلإ اورظنا : سانلل لوقن انكلو ! ميلس قطنم هلبقتي ال ركفلا

 ! عقاولا جذامن نم اًجذومن كسرهلإو ةنسوبلا اوذحو

٤۹ 



 نم اما اوعاض دق ةريحألا ةحبذملا لبق كسرمإو ةنسوبلا لهأ نم رشثك ناك دقل

 لبق ءاوس عقاولا رمألا لقتو « رمتسملا طغضلا تحت اوناك . ةيمالسإلا رظنلا ةهجو

 عبطتست دعت ملو < ًالافطآو ءاسنو الاجر < مهمالسإ اوسن دق <« اهتانثأ ىف وآ ةيعويشلا

 متاداع الو مهرهلطم ىف « تاوركلا وأ برصلا نم مهناريج نع ءىش ىف مهقرفت نأ
 نع « ملسو هبلع هللا ىلص « هللا لوسر ريخأ |یک اوئاک . . مهقالحأ الو مهراكفآ الو

 مث ! هللا الإ هلإ ال نولوقي انءابآ انعمس : نولوقي نیذلا نامزلا رخآ یف ماوقآلا ضعب

 !؟ مولا ماحس فیکف . . كلذ ىلع مهو ةحبذملا تءاج

 ! !وداع دق

 ىنويهصلا ىبيلصلا ملاعلاو « مهءادعأ نآ كلذ ! نوملسم مآ اوسحأف !وداع

 اوداعو اوسني اوداك ىتلا مهتفصب هبرحلا معركذف ! نوملسم مہأل مہنوبراحج « هلک
 ! مالسإلا ىلإ

 شيج مدل نكتو ! مالسإلا ةيار تحت نولتاقي اوماق لب . . هدحو اذه نکی م مث

 الإ هلإ ال ةيار تحت اًيمالسإ اًداهج نودهاجم « الأ نورشعو ةئام “") نآلا هدادعت لتاقم

 هب اثبشتو ‹ مهمالسإل ةظقي اودادزأ ةيشحولا ةدابإلا لامعأ ىف برصلا نعمأ املكو ! هللا
 أ هلس ف الاتقو « هنع دودو

 نم اهريغو ةفاحصلا هنع ملكتت دوهشم عقاو مأ ؟ مالحأو كلذ لايخأ

 ؟ مالعإلا لقاسو

 حسساو قان ىلع هلثم ثدحم « ضرألا نم ةريغصلا ةعقبلا هذه ف تد امو

 . ضرالا لک یف

 له ؟ مالسإلا دالب ىف نييمالسإال ةاغطلا اهماقآ ىتلا حباذلا تجتتآ اذاف

 طايس تحت ٠ فولآو تاثم لتق دقل ؟ ىمالسإلا دلا تفقوأ له ؟ مهيلع تضق

 تعستا مث . . مهر دنع ءادهش مه . . ملظلاو داهطضاألا قناشم ىلع وأ <« بيذعتلا

 رثكأو اًسأب دشأو ةبالص رثكأ بابشلا نم تانيع تءاجو ! ةحيذم لك دعب ةدعاقلا

 . ه ۱٤١۳ ماع نم بجر یف نآلا نحن ( ) ١



 َىضملا ىلع اعيمصت رثكأو . . مهنم ةاغطلا فقومو ةاخطلا نم مهفقوم ةقيقحعب اًيعو
 ! ليوطلا رإوشملا ىف

 ةوحصلا ىلعو مالسإلا ىلع ءاضقلا ناكمإب ءادعألا رواسي ىذلا ملحلاإ نإ

 !نيملسلاو مالسإلل مرح ىف او ذختي ىتلا لتاسولا تاذ هضوقت ملح « ةيمالسإلا

 هدوع بّلصتو « هتدعاق عسوتو « ىمالسإلا دملا ديزت ىتلا ىه اہتاذ مهلئاسو نإ
 ! ليوطلا عارصلا ىلع ردقأ هلعجتو

 نوعمتسي ال - نونجملا مهدقح ىف مهنكلو . . كلذ مه نولوقي مهسفنأ مهؤالقعو

 ! مهسفتأ مهئالقع دنع نم اًيتآ ناك ولو « لقعلا توصل

 اب موقي ىتلا رزاجملا فقو نم دبال هنإ _ ىفحص ثيدح ف ۔ مهنم لئاق لاق دقل
 حلاص ريغ ىف نوكيس لعفلا در نآل « كسرملاو ةنسوبلا ف نيملسملل برصلا
 كلذ لوقت فيك : ثيدحلا هنم ذخأي ىذلا ىفحصلا هلأسف . نيدتعلا ىراصنلا

 نوشخت الآ : لاقف !؟ مهفص ىف فقتو نيملسملل رصتنت فيك ؟ . . «یحپسم» تنأو
 هلعفي ام ةيحيسملا تايلقألاب نوملسملا لعف ول اذام ؟ ةيمالسإلا لعفلا ةدر

 ! ؟ نيملسلاب نويبرصلا

 اًمذ یذآ نم : مه لوقي مهنيد نأل « لاحل ا ةعيبطب اًدبآ كلذ اوعنصي نل نوملسملاو

 لهأ بطاخخ فيك هلوسرل هللا نيب دقو « ىلاعتو كرابت هللا ةمذ هنم تقرب دقف « هنيدل

 : مهعم لماعتي فيكو باتكلا

 باتک نم هللا لزنآ اب تنمآ لقو مهءاوھأ حبتت الو ترمآ اك مقتساو عداف كلذلف

 هللا مکنیہو اتنیب ةجح ال مكلابعأ مكلو اتلاعآ انل مکبرو انبر هللا مكنيب لدعأل ترمأو

 . [ ٠١ : ةيالا ‹ ىروشلا ةروس ] . 4 ريصملا هيلإو اننيب عمجي

 برغلا حباذم رارمتسا نإف . . رخآ هجو نم ةحيحص لجرلا ةظحالم لظت نكلو

 ديدج رربمب ةوحصلا دقو « ىمالسإلا رايتلا ةدح نم ديزتس « نيملسملل هئالمعو

 ! دیدج مزعو

 ىلع ءاقيإلا وه سيل هكالمعو ىنويهصلا ىبيلصلا برغخلا مامأ حوتفملا رايخلا نإ

 ف نب مهينمي ىذلا <« مه ناطيشلا نييزت نم كلذف ! هيلع ءاضقلا وأ مالسإلا

 اذه نوكيف « برحلا اهيلع اوددش اذإ ةيمالسإلا ةرحسصلا ىلع ارضقي نأ مسهتعاطتسا

 ك



 ةوحصلا مجح ةدايزل هللا اهردقي ىتلا اهعاذ ةادألا وه هللا ریبدت ف

 أ اهخيسرتو اهقيمعتو

 ءاضقلا وأ مالسإلا ىلع ءاقبإلا وه هئالمعو برغلا مامأ حوتغلا رايخلا سيل ! الك

 ةنازر ىف لمعي « يداه ىمالسإ رايت نيب وه مهمامأ حوشفملا رايخلا انإ ! هيلع

 فنعلا ىلإ اجلي <« بحاص بضاغ رايتو ‹ هفادهأ ىلإ لهم ىلع لصيل « ةدؤتو

 نيرايتلا ىآ - هللا ریدقتب - نوراصخم نيذلا مه هؤالمعو برغلاو ! قيرطلا لجعتسيو
 ! هوقالي نآ نوب یذلا وه

 قرختسا ولو « ةدؤتو ةنازر ف لمعي ىذلا . ئداملا رايتلا ةرم فلأ لضفت نحنو

 !؟ ليئارسإ تاقامحو « برغلا تاقاح ىف انتلیح ام نکلو ! لایجآ ةعضب هلمع

 ل ډ#چ ډپ

 هلضفن ىذلا دثتلا يداهأ قيرطلا ءاوس ! ءاج هيقيرط ىأ نم . . مداق مالسإلا

 هجضني ىذلا بضاغلا بحخاصلا قيرطلا مأ ء لايجأ ةعضب قرختسا ولو نحن

 ! هرات ىلع برغلا

 درج وأ « توميو لبذي نأ نكمي ضراع ثداح ةوحصلا نإ نولوقي نسيذلاو
 حالصإ ىف ةدروتسملا مظنلا قافحإو « ةيحان نم ىبرغلا رامعتسالل ٠ لعق در

 مهتيؤر حبصتف ةرثك رومآ نع نولفخي كئلوأو ءالؤه . . ىرخأ ةيحان نم لاوحألا
 . ةصقانو ةرتهم

 : ةرطفلا نيد مالسإلا نآ نع نولفغي

 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف #

 . [ ٠١ : ةيآلا ‹ مورلا ةروس ] . € نوملعي ال سانلا

 اذال : لاسي الف« ةحصلا ىلإ تداع مث تقولا نم ةرتف ةرطفلا تلتعا !ذإف

 ؟ ثدح فيك : ضرلا نع لاؤسلا ىر انإ ! لصآلا ىه ةحصلا نأل !؟تداع

 ؟ حااعلا وکی فرکو

 هباتک ظفحب لفکت نیح هنید ظفحب لفکت  یلاعتو هناحبس - هللا نآ اینا نولفخیو

 . 4 نوظفال هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ :  ملسو هيلع هللا ىلص « هلوسر ةنسو

 . [ 4 : ةيألا <« رجلا ةروس ]إ
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 رمأ ةمالل ددجم نم ليج لك سأر ىلع ثعبي نأب ۔ یلاعتو هناحبس ۔ لفکت اک
 . . لايجأ ىدم ىلع هنيبو اهنیب طيخا عطقني الف « اهنید

 لتحت تانادجو درج ةيمالسإلا ةمآلل ةبسنلاب نكي ل مالسإلا نأ اتلاث نولفغيو

 ىعقاو ماظن ىف لثمتت ةكرحتم ةيح ةديقع تانادجولا بناج لإ ناك لب «مهرعاشم

 بناوج نم بناج لك ىف ةقافد ةبئاد ةكرحو ٠ ضزألا ةمظنأ لك نع زيمتم لماش

 دق هلك اذه نو . . ةينفلاإو ةينارمعلاو ةيملعلإو ةيركفلاو ةيعاتجالاو ةيساينسلا : ايلا
 ردصمو « هرصبو ماعلا عمس ءلم اهيف ةيمالسإلا ةمألا تناك ةيلاوتم نورق ةدع لصأوت

 اهتضرمأف للعلا اهتباصأ دق تناك اذإف .. هلك اعلا ىف رومألا تاير ىف رثأت

 ديصرلا نم اركاذ ىف لازي ايف . . ااموقمو اهصتاصخ نم ثك اتدقفأو « اهندعقأو

 . قيرطلا ىلع اهديو « ةدوعلا ىلإ اهرم ام نيدلا اذه ىعقاولا

 هل تحسب الو برغتسي ال يذلا ىعيبطلا رمألا ىه ةوحصلا ناف هلك كلذل

 ! بابسآ نع
 در در تاک ةوحصلا نا نم ‹ حيحص هنولوقي ام نأ الد سضرتفلف فالذ عمو

 لكاشم لح نع ةدروتسملا ةينايلعلا مظنلا رجعو « ةهج نم ىبرخغلا رايعتسالل لعف

 عفاود نآ ُب ىتح نيرمألا نيذه یف ریغت یذلا اف . ىرخأ ةهج نم ىمالسإلا ماعلا

 !؟ ءافطنالا ىلإ اهرصم نأو « تهتنا دق ةرحصلا

 ؟ رامعتسالا ىهتنا له

 !؟ ىمالسإلا ماعلا لكاشم لح نع ةدروتسما مظنلا زجع ىهتنا مآ

 دوعی ادب دق ناک نإو « یھتنا هنإ لوقی نآ لئاقل نکمیف یرکسعلا رایتسالا امف

 فاقتلاو ىداصتقالا راعسالا امأو 1 ةدحملا ممألا ملعب ةرملا هذه ىف اًعفلتم ىرحأ ةرم

 ؟ بيرق لاوز ىلإ هلیبس یف هنآ وآ یهتنا هنآ معزی یذلا !ذنمف یسایسلاو

 . . ةكرتشملا ةيبروألا قوسلا ىف هنم اًدحإو اًكذومل لحلو

 ةهجولا نم نابايلا دضو « ةيسأيسلا ةهجولا نم اكيرمأ دض ةهجوم كش الو اإ

 ماعلا - هيومتلل - هتومسي ام دض . فنعبو - كلذك ةهجوم اهنكلو .« ةيداصتق "الا

 « لاج لك فو اًبسایسو ايداصتقا هرهقل « ىمالسإلا ماعلا هنآ هتقيقحو <« ثلاثلا
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 ىللغأب ةعتصم هيلإ اهدر مث اهعينصتو « ناثألا سخببأب ةيلرألا هداوم عيب ىلع هرایجإب

 ؟اهتلالدام . . ةيردتكسإلاب « ةينوفوكنارفلا ١ روجدس ةعماج ءاشنإ ىف اًجْذومل حو

 !؟ ناسللا ةيبرعلا ةيمالسإلا رصم ىف اهيدؤت نأ نكمي ىتلا ةياغلا امو

 مثاوق هب دهشت دوهشم عقاو وهف « جرح الو هلع ثدحف « ةدروتسملا مظنلا زجع امو

 داسفلا ىشفتو ‹ ةيداصتقالا لإوحتألا ءوسو <« تالمعلا ةميق لؤاضتو « نويدلا

 عويشو « ةيقلخلا ميقلا رايجاو « ٠ ةماعلا ةحلصملاب ١ ساسحإلا مادعنإو « ةوشرلاو

 ماظحملا نم تارشع لاج لک یف تایبلسلا نم تارشع لإ ۰ ممتجملا ىف ةشحسافلا

 . . سائلا ىلع ةعقاولا ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 مظنلا لشفو را|عتسالل لعف در الإ نكت مل ةوحصلا نأب - الدج  انملس اذإف

 خوسرلا نم ديزم ىلإ اهقيرط ىف نذإ ةوحصلا نإ : لوقي ىعقاولا قطنلاف « ةدروتسملا

 ! دايدزالا ىف ةذحا _ ةضرتفملا .ءاابسآ نآل « ةدعاقلا عاستاو

 ف رثآ اه ناک رامعتسالا اهاعر ىلا ةدروتسلا مظنلا لشفو رامعتسالا نآ ىفنن انسلو

 نطشم نيلماع وأ 4 نيزفاح درج اتاك اإ طقف لوقن انكلو ¢ ةويحسصلا مايق

 . ليلق لبق اهانركذ ىتلا ىهف ةليصألا بابسألا امآ . . ةطشدم

 لک ډک  ډچ

 ىلع برا نلعأ ام ىنوپهصلا ىبيلصلا هدقح نم صلختو « برغلا لقعت ولو

 : تمول ف لغوأ و مالسإلا

 وه ةقيقلا ىف هنإ لب . ةيرشبلل دع سيلو <« برخلل اودع سيل مالسإلا نإ
 ةقثاللا ةناكلا ىلإ اهعفريو « اإردآ نم ةيرشبلا رهطيل ءاج ىذلا « صتخلملا»

 : قل نم رثک ىلع هلضخو هقلاخ همرک یذلا ٩ ناسناللاب ۲

 ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىتب انمرك دقلو

 . [ ۷١ : ةيألا ء ءارسإلا ةروس ] . % ايضفت اتقلخ نمم رشک
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 حلاصملا » باسح ىلع نوكي نلف ادع وأ مريلا نيكمتلا ىلإ مالسإلا دوعي نيحو

 لبقي نل كش نود هتكلو < ضزرألا هجو ىلع ءايوسأالا رشبلا نم دحأل « ةعورشملا

 : نيملسملا ىلع ناودعلا عوقو - ةصاحخ ةفصب  لبقي نلو « نايغطلا

 نم اوجرخأ نيذلا * ريدقل مهرصن ىلع هلا نإ اوُمْلْظ منأب نولّتاقُب نيدلل نذأ #
 تمده ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو هللا انبر اولوقي نآ الإ قح ریغب مهراید
 هللا نإ هرصني نم هللا نرصخیلو رشک هللا مسا اهیف رکذی دجاسمو تاولصو عیبو عماوص
 فورعم اب !ورمأو ةاكزلا !وتآو ةالصلا !وماقأ ضرألا ىف مهاثكم نإ نيذلا # زيزع ىوقل
 . [ ١٤۔۳۹ : تایآلا « جحلا ةروس ] .  رومآلا ةبقاع لو ركنملا نع اونو

 تقولا ف ديرب الو « ناودعلا نع فكي نأ دیری ال ینویھصلا یہیلصلا برخلا نکلو
 أ درلا نم نوملسملا نكمتي نأ هتاذ

 فقب ثيح «كسرهأو ةنسوبلا ةاسأم رظنيلف ةقيقحلا هذه نم كش ىف ناك نمو

 در نم نيملسملا نكمي ددملا نم عون ىآ لوصو حن اًدحاو اقص هلك « رضحتملا ملاعلا»

 ف نيملسملل ماقت ىتلا حباذملا لك نم ابتاذ ةفقولا فقي اك ! مهيلع برصلا ناودع

 ! نيدتعملا مه نوحبصي -درلا لئاسو نم ةليسو ىآب -نودري مويو . . ضزألا لك

 ولو . . مالسإلا نوهركي « ىنويهصلا ىبيلصلا دقحلا نم عفادبو « كلذ لجأ نم

 طق ارسحأ ام« « ةعورشملا حلاصملا » دنع اوفقو ول . . ملظلا نع اوّمك ول . . اولقعت
 . مالسإلا وحيل ءادعلا

 چ +٭# ډچ

 تالالتخا ححصي نأ نكمي ىذلا جهنلا كلمي ىذلا وه .. هدحو - مالسإلا نإ لب

 . هتاحوتجو سرلا

 درع ذنم . . رضأحخلا تقولا ىلإ « ةضهنلا » دهع ذنم تاطبت ةدع برعلا طخ دقق

 نم ةيواح ةيدام ةراضح ماقأو « مالسإلا ىف هتاذ تقولا ىف لدي لو ةسينكلا نيد ىلع
 . . حورلا نم ةيواخو « ميقلا

 ! نيدلا براحي ملع ىلإ  ةيسدكلا ةرتفلا ىف- ملعلا براجم نيد نم برخلا لقتنا

 ! نيد الب ةراضح ىلإ ةراضح الب نيد نمو



 ىلإ ايئدلا ةايلا لمهيو ةرحنألا ىف « برلا توكلم » ىلإ همه هجري یررخا سید نمو
 اهطقسي لب ةرحآلا لميو ٠ ضرألل ةيداملا ةرامعلا ىلإ هتوق لكب هجوتي 4 نيد

 ! باسا نم

 هباسح نم ىغليو ناسنإللا دجمي نيد ىلإ « ناسنإلا رمو هلاإللا دجمي نيد نمو

 ! هللا دوجو

 روطتلا » ىلع دكؤي نيد لإ « رييختلا هباسح نم ىغليو تباوثلا ىلع دكؤي نيد نمو
 ! 0 تابثلا هباسح نم یغلیو

 نم اًساسأ ةتشانلا ةيعاتجالاو ةيداصتقالار ةيسايسلا تالالتخالا نع ًالضف كلذو

 . هللا دنع نم ءاج ايب مازتلالا مهضفرو « مهسفنأل رشبلا عيرشت

 . تالالتحلالا هذه ححصي نأ نكمي ىذلا حهتملا وه  هدحو - مالسإلاو

 مدقتلا هنم قثبنا ىذلا نيدلا وه لب . . ةراضحلا الو ملعلا براحم ال نيد وهف

 لمكأ ًاشنآ ىذلا نيدلا وهو « اهتضهن ىف ابروأ هئم تملعت ىذلا لئاملا ىملعلا

 هلمع « هدسجو هحور : هلك ناسنإولا تلمش ىتلا ةراضحلا . . خيراتلا ىف ةراضح

 نزاوت ىف « ةرحلآلا لجأ نم هلمعو ايندلا لجأ نم هلمعو « هرعاشمو هركق « هتدابعو

 هحثمي لب ۰ ناسنإإلا رقع ل هنكلو ۔ یلاعتو هناحبس - هللا دجمي ىذلا نيدلا . قاستاو

 ىف امو تاومسلا یف ام هل رسو « همرک یذلا وه هللا نل « هتیلعاغو هتیباجإو هتمارک
 ةتباشلا ميقلا ىلع دكؤي ىذلا نيدلا . اهرمعيل ضرالا ىف هماقآو « هنم اًخيج ضرألا

 نع ًالضفو . . ةايحلا تالا لك ىف مقادلا ومتلل هتاذ تقولا ىف لاجملا حتفي هنكلو

 ةيرشبلا ةايح یف دہی ام لکل عستت یتلا ةلماكلا ةعيرشلا يروم يذلا نيدلا رهف كلذ

 . . ينابرلا نازيملاب اهطبضتو

 اةتساف ناک ولو ء هقالطإ ىلع ناسنإلا هب نيدي ىذلا دقعملا ىأ « ىرخللا هانعمب انه نيدلا ظل مدخشسن ( 7

 نإو ىوغللا ىنعلاب نيد وه برعلا هيلع ناک یذلا كرشلاف .  نید لو مکنید مک ۶ یاست هلوق ف اک
 . ادساق ناک

 . ۲۲۳۔۲۱۳ ص 1 رصاحلا اعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر ١ باتك ى تالالتحالا هذه نع تثدحت ( ۲ )

 ت“



 هتدايع قح هللا دعي ىلإ ۲ حاصلا ناسنأإلا  ءىشني ىذلا نيدلا ره راصتحاب

 ىلع ضزألا ةرامع لعججو « ىنابرلا جهنلا ىضتقمب ضرألا رمعي هتاذ تقولا ىف قلطنيو
 . ناسنإلا نم ةبولطملا ١ ةدابعلا » نم اًءزج وحبتلا اذه

# # 

 اهقيرط ىف مويلا ىه ةينويهصلا ةيبيلصلا اهيلع رطيست ىتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا نإ مث

 . . رايمالل

 وأ « هراينا عقوتي سانلا نم دحآ نكي ملو « لعفلاب ىعويشلا اهّطش اهنم راما دقلو
 مغرلا ىلع . . ةحمل ىف امنأك ةمجاغملا ةروصلا هذبب هرايبنا عقوتي دحأ نكي أ« لقألا لع

 ىلعو « نامزلا نم نرف فصن نم رثكأ سانلا تبعرأ ىتلا ةيبرحل او ةيداملا ةوقلا لك نم

 ! سانلا نم نييالملا توغأو قافآلا تقبط ىتلا ةياعدلا نم مغرلا

 دقو هللا اهديري ةمكحل  تقولا ضعب هراينا رحأتي دقف ۔ىلامسأرلا - رحآلا قشلا ام

 وجنيال - هللا ةنس بسح - هتكلو « تقولا نم ةرتفل رخ ىلإ دلب نم هيف ةطلسلا لقتنت

 . رايهنالا نم

 تايالولل اسير هبيصنت موي نوتنلك اهاقلأ ىتلا ةقمنملا ةغيلبلا ةبطخلا اوعمس نيذلإو

 اهن  ةرهاظلا ةسامحلاو ةقفدتملا ةغالبلا طسو ىف _ اوطحلال دق اوذوكي نأ ديال « ةدحعملا

 ادهاج لواجمو < رايهالا ردأوب ىري لجر ةحيص ! راذنإ ةحيص ىلع ةقيقحلا ىف ىوطنت

 أ رايهنالا عنمي نأ

 هنأل « مالسإلا وه ثيرولاف « ةياهنلا ىف ةرصاعلا ةيلهاحلا راهنت نيحو

 ىلإ اهدشريو « ةيرشبلا تالالتخا ححصيل هللا دنع نم لزن ىذلا حيحصلا حسهنملا

 . . ميقتسملا طارصلا
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 . ءاج هيقيرط یآ نم . . مداق مالسإلا

 هللا للص <« هللا لوسر رشب اک ضرألا یف یرخآ ةرم نيكمتلا ىلإ مالسإلا دوعي نيحو

 هتدهو نم ىمالسإلا ماعلا موقيسف <« یحص ٹثیدح نم رٹکآ یف < ملسو هيلع

 < ىتح نوملسلا مهلتقيف دوهيلا نوملسملا لتاقي ىتح ةعاسلا مرقت ال » : حيحصلا تيدا ىف ءاج ( ۲ ١
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 اولخد دق اونوكی مل ماوقآ هللا نيد یف لمحخدیسو « ةيرشبلا ةياده ديدج نم ةيارلا لمحيل
 هتاذ برخلا قوذيسو « لبق نم اوج تئلم اک الدع ضزآلا ڈلمتسو ‹ لبق نم هيف
 مالسإلل مهتوادع نأ كانه سالا ملعيسو « هدابع ىلع اهب هللا نم تلا ةينابرلا ةمعنلا

 تايلظلا نم حرح دق ۔ مهنم ىدتها نم مہئآو ‹ رمألا عقاو ىف اه رربم ال ةقاح تناك

 , روثلا ىف

 هناحبس هریدقت بسسح هللا مهرخیسپ نيذلا مه اهڙالمعو ةينويهصلا ةيبيلصلإو

 رايت امف . . ضرألا ف نيكمتلا ىلإ مالسإلا هب دوعي ىذلا قيرطلا !وددحيل - ىلاعتو
 . فينع باص بضاغ رایت امإو « دثتم یداه

 . [ ۲۲۷ : ةيالا « ءارعشلا ةروس ].  نوبلقني بلقنم ىأ !وملظ نيذلا ملعيسو #

 ىفلخ یدو اذه ! هللا دبع ای ملسم ای : رجشلاو رجلا لوقف « رججلاإو رجا ءارو نم دوهيلا يبت =
 نأ هللا ءاش ام مكيف ةوينلا نوكت ١ : كلذك حيصلا ثيدحلا ف ءاجو . ( ملسم هجرخأ ) . , « هلتقاف لاحتق
 مث « نوکت نا هللا ءاش ام نرکتف « ةوبلا جاهم ىلع ةفالخ نوكت مث < « اهعفري بأ ءاش اذإ هلا اهعفري مث نوت
 یا اش اذإ ھا اھمضرپ مش نرکت نآ ہلا اش ام نوک ااع اکام ٹوکت مٹ ٠ ‹ اهعقري نأ ءاش نإ هللا اهعفرب
 نوت مث < ‹ اهحفري نآ ءاش اذإ هللا اهعفرب مث ‹ نوکت نآ هللا ءاش ام نوکتف اًیربج اکلم نوکت مث < اهععرپ
 . ° ةوبلا جاسهنم ىلع ةفاالح

 . ( نالا نب ةفيذح نع دمحأ مامإلا هاوو )
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 فلّوملل بتك

 ةيذاسئإلا سقنلا ف تاسارد

 ةيرشبلأ ةايح ف تابثلاو رىطتلا
 ( ۲ )١ ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم

 يمالسإلا نفلا يهدم
 نيرشحلا نرقلا ةيلهاج

 مداسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا
 ةينآرق تاسارد

 نوملسم نحن له
 مالسإلا لوح تاهبش

 عمتجملاو سفتلا ف

 لوسرلا نم تاسبق

 دیلاقتلاةكرعم

 ةرصاعم ةيركق بهأذم

 عحسصت نأ یغبنی میهافع
 یم السلا خیراتلا بثکن فیک

 ةعيرشو ةديقع هلا الإ هلإ ال
 رصاعملااتعقأو

 خيراتلل يمالسإلا ررسفتلا لوح

 هتالالدو ىتاقفألا داهجلا

 ميركلا نآرقلا نم ةيوبرت سيورد

 رصاعملا ملاعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر

 ةعيرشلا قيبطت لوح

 مالسإلاو نويئاملعلا

 كسرهلأو ةنسوبلا ةنحم نم سورد

 : تلات تلک

 مالسإلاو نىقرشتسملا
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